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Estamos muito felizes  
porque já podemos  
nos ver pessoalmente!

Embora este encontro ainda não seja exatamente como 

gostaríamos em função da pandemia, somos gratos a 

Deus por poder avançar e ver nossas atividades sendo 

normalizadas pouco a pouco.

Para darmos este passo, todos nós precisaremos  

nos adaptar em alguns aspectos, seguindo as regras  

de segurança estabelecidas pelo governo  

e mais algumas medidas.

Saiba, a seguir, como estão funcionando nossos  

encontros presenciais.  
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 → AF Tijuca 
Domingo, às 8h30, às 11h e às 18h30 
Quinta-feira, às 19h30

 → AF Icaraí (Rua Gavião Peixoto) 

Domingo, às 10h30 e às 18h30  
Quarta-feira, às 19h30

 → AF Jardim Icaraí (Rua Cinco de Julho) 

Domingo, às 10h e às 18h30 
Quarta-feira, às 19h30

 → AF Caxias  
Domingo, às 10h e às 18h30 
Quarta-feira, às 19h30

 → AF Ribeirão Preto  
Domingo, às 19h15 
Quarta-feira, às 19h30 
(apenas on-line)

DATAS E HORÁRIOS  
DOS ENCONTROS

Encontros presenciais 
de oração ainda 

permanecerão suspensos, 
acontecendo na 

modalidade on-line, de 
segunda à sexta, às 10h.
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 →  As igrejas estão sendo sanitizadas periodicamente 
e higienizadas continuamente. Estamos prontos para 
recebê-los nos nossos encontros!

 → Durante os cultos, o ambiente permanecerá arejado, 
com a ventilação adequada.

 → Contaremos com uma equipe de apoio para garantir 
o cumprimento das normas de distanciamento e 
segurança.

 → Nos domingos, será feita higienização no intervalo 
entre os encontros.

PROTOCOLOS 
DE HIGIENIZAÇÃO
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 → Pessoas que tenham contato permanente ou  
residam com idosos em situação de saúde frágil; 

 → Pessoas que apresentem sintomas gripais,  
como febre, tosse, dor na garganta, coriza e 
dificuldades em respirar;

 → Pessoas com doenças cardiovasculares, pulmonares, 
câncer, diabetes, doenças tratadas com medicamentos 
imunossupressores ou quimioterápicos;

 → Pessoas que tenham feito algum transplante;

 → Pessoas que estejam convivendo com infectados  
ou com casos suspeitos de COVID-19;

 → Crianças com menos de 3 anos.

QUEM RECOMENDAMOS  
QUE CONTINUE PARTICIPANDO 
DE FORMA APENAS VIRTUAL
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 → Todas que tenham mais de 3 anos de idade  
e NÃO se enquadrem nas características citadas 
anteriormente poderão estar conosco presencialmente.

PESSOAS LIBERADAS PARA 
ESTAR NA ACADEMIA DA FÉ 
NESTE MOMENTO
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 → Em função do distanciamento necessário, nossa 
capacidade de ocupação será reduzida. Por este 
motivo, haverá necessidade de inscrição prévia de 
membros e visitantes para participação nos cultos, não 
sendo permitida a entrada e permanência de pessoas 
que não estejam inscritas em nossa lista.

 → A inscrição deve ser feita pelo nosso site ou APP, e 
sempre será aberta 3 dias antes dos encontros.

 → A inscrição é pessoal e intransferível, ou seja, se um 
casal for ao encontro, haverá a necessidade de duas 
inscrições e a sua inscrição não pode ser repassada a 
terceiros.

 → Quando as inscrições para um determinado encontro 
terminarem, não teremos lista de espera. Se uma 
pessoa tiver reservado seu lugar e não comparecer, 
o lugar não será ocupado por outra pessoa, por isso, 
por favor, não se inscreva se não tiver certeza de sua 
participação para não tirar a vaga de outra pessoa.

COMO PARTICIPAR DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS
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 → O acesso à igreja será feito somente por uma entrada, 

indicada pela equipe do SOMAR. Haverá uma fila organizada 

com a distância necessária entre as pessoas.

 → Chegue com 15 minutos de antecedência e traga, em seu 

celular ou impresso, o seu comprovante de inscrição. Como 

já falamos, ele é individual, intransferível e será checado na 

recepção da igreja.

 → Enquanto você valida a sua inscrição na entrada, a sua 

temperatura será verificada. Seguiremos o seguinte padrão: 

  • Abaixo de 37° - liberação imediata; 

  • Entre 37° e 37,7° - necessário preenchimento de ficha 

de anamnese com um profissional de saúde para avaliação e 

definição de liberação; 

  • Acima de 37,7° - o acesso à igreja não será liberado. 

Neste caso, recomendamos procurar assistência médica.

 → O uso de máscaras é obrigatório na entrada e durante toda 

a permanência na igreja.

LOGÍSTICA NOS DIAS  
DOS ENCONTROS
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 → O álcool em gel estará disponível em vários pontos dentro 

e fora do templo.

 → Os locais liberados para acomodação estarão sinalizados 

e serão indicados por nossa equipe de apoio. Eles devem 

ser respeitados durante todo tempo, mesmo que você esteja 

com alguém da sua família.

 → Os dízimos e as ofertas deverão ser depositados em urnas 

pra evitar que filas sejam formadas na hora da entrega dos 

envelopes.

 → Por causa da situação atual, nós pedimos que você 

mantenha distância das pessoas (padrão de 2 metros), evite o 

contato físico e qualquer tipo de aglomeração, tanto dentro 

como fora da igreja. Nós sabemos que é difícil, porque 

todos nós estamos com saudades uns dos outros, mas este 

distanciamento é temporário. 
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Estamos muito felizes porque algumas turmas 
da AKD Kids já voltaram a funcionar!

Confira, a seguir, como está a operação da AKD Kids 
em cada unidade. 

FUNCIONAMENTO  
DA AKD KIDS

Domingos, às 8h30
- Metamorfose (3 e 4 anos) 
- Liga da Fé (5 e 6 anos) 
- Hlera (7 a 9 anos) 
- Zoe (10 a 12 anos)

Domingos, às 11h
- Metamorfose (3 e 4 anos) 
- Liga da Fé (5 e 6 anos) 
- Hlera (7 a 9 anos) 
- Zoe (10 a 12 anos) 
- Academia Teen (13 a 17anos)

AF Tijuca
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Domingos, às 10h30 e às 18h30
- Metamorfose (3 e 4 anos) 
- Liga da Fé (5 e 6 anos) 
- HLera (7 a 9 anos) 
- Zoe (10 a 12 anos) 
- Academia Teen (13 a 17 anos)

AF Icaraí

Domingos, às 10h e às 18h30
- Ovelhinhas (1 e 2 anos) 
- Metamorfose e Liga da Fé (3 a 6 anos) 
- HLera e Zoe (7 a 12 anos)

AF Jardim Icaraí

Domingos, às 19h15
- Metamorfose (3 e 4 anos) 
- Liga da Fé (5 e 6 anos)

AF Ribeirão Preto
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Domingos, às 10h e às 18h30
- Ovelhinhas (1 e 2 anos) 
- Metamorfose (3 e 4 anos) 
- Liga da Fé (5 e 6 anos) 
- HLera (7 a 9 anos) 
- Zoe (10 a 12 anos) 
- Academia Teen (13 a 17 anos) - Pela manhã, participarão no 

templo. À noite, ficarão em uma sala.

AF Caxias
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 → Todas as salas estão sendo sanitizadas 
periodicamente e higienizadas antes e depois  
dos encontros.  

 → Durante as aulas, as salas funcionarão com  
as portas e janelas abertas (as que tiverem), mantendo  
o ambiente arejado e com a ventilação adequada.

 → Contaremos com a equipe do apoio AKD Kids para 
garantir o cumprimento das normas de distanciamento 
e segurança.

PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO 
DAS SALAS AKD KIDS
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 → Em função do distanciamento necessário, nossa 
capacidade de ocupação por sala foi reduzida. Por 
este motivo, há necessidade de inscrição prévia 
das crianças/dos adolescentes que são membros e 
visitantes para participação das aulas presenciais, não 
sendo permitida a entrada e permanência de crianças/
adolescentes que não estejam inscritos em nossa lista. 

 → Como de costume, a inscrição poderá ser feita 
sempre 3 dias antes do encontro. Para o encontro 
de domingo, as vagas já podem começar a ser 
preenchidas às 0h01 de quinta-feira. 

 → A inscrição é pessoal e intransferível, ou seja, se 
um casal com dois filhos for ao encontro, haverá a 
necessidade de quatro inscrições.

 → Link para inscrição: 

COMO PARTICIPAR DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  
NA AKD KIDS

CLIQUE AQUI

https://academiadafe.com.br/encontros-e-eventos/
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 → O acesso das crianças e dos adolescentes à igreja 
será feito pelo mesmo local onde é feito o dos 
adultos. A conferência da inscrição e a verificação da 
temperatura serão feitas pela equipe do SOMAR logo 
na entrada.

 → Após a entrada, as crianças e os adolescentes serão 
direcionados para a porta de acesso à AKD Kids.  

 → Na recepção, o responsável receberá duas pulseiras 
com a mesma numeração para identificação das 
crianças. O responsável deverá colocar a pulseira no 
braço da criança e também no seu próprio braço. NÃO 
será permitida a violação da pulseira. Ela deverá ficar 
no braço de ambos até a saída da igreja para que a 
equipe da AKD Kids possa identificar os responsáveis 
por cada criança.

 → O álcool em gel estará disponível em vários pontos 
dentro e fora das salas.

LOGÍSTICA PARA OS 
ENCONTROS AKD KIDS 
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 → O uso de máscaras de toda equipe da AKD Kids, 
criança e adolescente será obrigatório na entrada e 
durante toda a permanência na igreja. 

 → Caso a criança/o adolescente traga dízimo e/ou 
ofertas, eles deverão ser entregues nos envelopes e 
colocados em uma caixinha que estará em cada sala.

 → As salas estão arrumadas mantendo um 
distanciamento de 1,5m.

 → As crianças receberão kits individuais e lacrados 
(com lápis, borracha, lápis de cor, tesoura e cola) para 
uso em sala de aula. 

 → O kit do lanchinho será individual, mas cada criança 
deverá trazer a sua garrafinha de água.

 → Na saída, os responsáveis deverão permanecer no 
auditório e a equipe da AKD Kids levará as crianças até 
os pais, evitando aglomeração. 
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 → Os encontros de domingo e de meio de semana 
(no endereço que houver) serão transmitidos ao vivo 
pelo YouTube Academia da Fé e/ou APP. Depois, 
eles ficarão disponíveis no YouTube para aqueles que 
quiserem assisti-lo.

 → As reuniões de oração da Tijuca continuarão sendo 
feitas na modalidade on-line e serão transmitidas ao 
vivo também.

NOSSAS  
TRANSMISSÕES  
ON-LINE 
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Não queremos que você fique triste ou frustrado 
em função de todas estas regras. Sabemos que 
são necessárias neste momento e é preciso 
respeitá-las para que voltemos à nossa rotina 
normal o mais rapidamente possível.

Por isso, contamos com a sua compreensão e 
cooperação em todas as etapas deste processo.

Desde já, queremos dizer que amamos você  
e a sua família e que sentimos a falta de vocês!

Em breve, poderemos estar ainda mais juntos! 
Deus te abençoe!

academiadafe.com.br
21 3251-3242 (seg-sex 10h-16h)


