9 de março de 2020
Amados irmãos,
Devido à propagação contínua do coronavírus e ao aumento dos riscos de saúde para os irmãos
mais idosos que normalmente participam no Treinamento Internacional para Presbíteros e Irmãos
Responsáveis (ITERO), consideramos que é necessário, a fim de preservar a saúde dos irmãos,
modificar a maneira como realizaremos o ITERO em Março.
O ITERO em março será realizado conforme previsto, mas com as seguintes alterações:
1. A participação no treinamento será feita via Webcast que será transmitido ao vivo nas
respectivas localidades. Isso também se aplica aos irmãos no sul da Califórnia. As credenciais
para fazer o login serão enviadas para os coordenadores do treinamento em todas as igrejas que
participam no ITERO.
2. O horário das reuniões será modificado para acomodar os irmãos na Costa Leste dos Estados
Unidos. As horas abaixo mencionadas referem-se ao horário local na Califórnia.
Primeira sessão: 8h30 às 10h15
Segunda sessão: 10h45 às 12h30
Terceira sessão: 13h30 às 15h15
O treinamento concluirá com a segunda sessão no domingo.
Os irmãos na Costa Leste começarão o treinamento quando forem 11h30 na Costa Leste, e
concluirão a última reunião às 18h15. Todos os irmãos que não moram na América do Norte
podem ver vídeos das reuniões que estarão disponíveis nos arquivos.
3. As igrejas com menos de quatro irmãos devem tentar, se possível, entremesclar-se com outras
igrejas nas redondezas.
4. As igrejas com mais de cinquenta irmãos devem considerar se, por razões de saúde, é mais
seguro dividir os irmãos em mais de um grupo. Esta decisão fica ao critério dos irmãos
responsáveis.
5. Encorajamos todos os irmãos, que vieram do estrangeiro, que já se encontram nos Estados
Unidos e que só regressarão a casa depois do ITERO, a entremesclar-se com uma igreja nas
redondezas para participar no treinamento. Neste caso, por favor, notifique a LSM, através do
email register@lsm.org, indicando em que igreja participará no treinamento a fim de que o seu
crachá seja enviado para essa localidade. Por favor, não venha ao Centro de Conferências do
Ministério (MCC) na LSM, pois não lhe será permitido entrar no edifício.
6. Todos os irmãos têm de participar num grupo de estudo. Fica ao critério dos irmãos locais a
decisão de reunir-se em pessoa ou via um sistema de conferência na internet, como por exemplo,
Skype.
7. Esta semana enviaremos por correio os crachás do treinamento para as localidades. Os crachás
devem ser usados em todas as reuniões de treinamento. Os esboços do treinamento devem
chegar antes do início do treinamento.
8. Como o prazo de inscrição já passou, não é permitido que se inscrevam mais irmãos.
9. Lave as mãos com frequência com sabão e água. Evite tocar a cara com as mãos por lavar. Evite
ter contato próximo com os outros, especialmente com as pessoas que estão doentes. Não saia
de casa se estiver doente. Quando tossir ou espirrar cubra a boca com um lenço e coloque o
lenço no lixo. Lave e desinfete frequentemente objetos e áreas que são constantemente
utilizados.

Que todos nós nos esforcemos a fim de manter uma atmosfera elevada no treinamento nas nossas
localidades para que recebamos a palavra atual do Senhor. Ore pelos irmãos que vão falar para que
o encargo do ITERO seja plenamente liberado.
Em Cristo,
Living Stream Ministry.

