
 

I N F O R M A T I V O  
CANCELAMENTO DO ARTE & VIDA 2020 

Sensível a toda a situação relaAva ao Covid-19 e atendendo a recomendação da Organização Mundial de 
Saúde - OMS, Ministério da Saúde, Secretaria do Estado de Saúde e Secretaria Municipal, o Ministério de 
Louvor e Adoração da Primeira Igreja BaAsta de Campo Grande/MS, em obediência às orientações pastorais 
superiores, sente que faz parte da sua responsabilidade garanAr a segurança e saúde de todos que, direta 
ou indiretamente, trabalham em prol do Congresso Arte e Vida 2020. 

Informamos que o evento, agendado de 11 a 13 de junho de 2020, será CANCELADO.  

As jusAficaAvas da decisão se respaldam na paralização mundial, por tempo indeterminado, acomeAda pela 
proliferação do coronavírus, que afetou a organização do evento. 
Sabemos que muitas igrejas, de todo o território nacional, compromeAdas com o Congresso Arte & Vida - 
que há 14 anos vem abençoando e instrumentalizando arAstas cristãos do Brasil inteiro -, sofrerá no 
segundo semestre o impacto do abarrotamento de congressos e conferências adiadas de suas próprias 
comunidades locais e entendemos, conhecendo essa realidade por também sermos igreja local, que não 
devemos compeAr com as igrejas co-irmãs nossas, mas esAmularmos o envolvimento dos arAstas de cada 
uma dessas igrejas, na colaboração com seus líderes e pastores, a conduzirem suas congregações à uma 
profunda reflexão sobre o fato ocorrido, e demonstrar a importância da contribuição presencial do 
ministério de louvor e adoração local - música, dança, teatro e outras esferas arbsAcas - na reorganização 
de suas operações buscando o retorno da normalidade. 

A família Primeira Igreja Ba8sta de Campo Grande/MS se sensibiliza com este momento, mas aumenta a 
expectaAva do que Deus fará no Congresso Arte & Vida 2021!  

Certo de sua compreensão! Deus o abençoe! 

Campo Grande, 27 de março de 2.020. 

Carlos Alberto Ramos Charbel          
Ministro 
Ministério de louvor e Adoração      
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