COMUNICADO
“Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo, de vista, mas
não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto”
(I TS 2.17).
Um dos objetivos da SEJA ao realizar os eventos é cuidar da saúde das pessoas
espiritual, emocional e física. Em virtude da pandemia, que acomete o mundo
inteiro, os eventos oferecem grandes dificuldades ao reunir tantas pessoas e
necessitar de diversos cuidados sanitários.
Por tanto, em amor a todos os jovens e adolescentes comunicamos que os
eventos da SEJA de Janeiro e Fevereiro de 2021 estão cancelados.
Trata-se do Retiro de Adolescentes | Temporada de verão e Congresso de
Jovens.
Nossa decisão considera muitas variáveis para que o evento atinja seu
propósito. Os principais motivos da não realização são: a instabilidade em
relação ao risco potencial por região (divulgado pelos órgãos oficiais); as
restrições pelos decretos estaduais quanto a realização de eventos deste porte;
e principalmente visando a saúde dos participantes, adolescentes e jovens.
O ponto alto dos eventos da SEJA é a comunhão estabelecida, marca do
Congresso de Jovens e Retiro de Adolescentes. Infelizmente, a situação atual
requer muitos cuidados e restrições nesse sentido. Os eventos não seriam os
mesmos sem a integração próxima entre as pessoas e grupos. Outros aspectos
que seriam profundamente afetados são: limitação de público, esportes,
acampamentos, higienização dos locais, etc. Todas essas questões são
extremamente complexas e muitas ainda não foram sequer autorizadas em
nosso estado.
Lamentamos profundamente esta decisão, porém entendemos que seja o
melhor neste momento tão difícil que todos estamos vivendo.
Pedimos sua compreensão, querido adolescente e jovem. Coloque a SEJA em
suas orações, a não realização dos eventos tem grande impacto na
manutenção do ministério.
Os trabalhos de assessoria, treinamento, palestras e visitas locais estão
acontecendo dentro das possibilidades de cada região/grupo (presencial ou
online). Estamos à disposição caso seu grupo deseje agendar algum trabalho
pelo telefone/Whatsapp 47 99933-7491.
Atenciosamente,
Comitê SEJA
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