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Hoje, mais e mais pessoas estão preocupadas apenas com o seu próprio bem-estar, sem se preocupar
muito com a sociedade, família, ou outros grupos de pessoas. Isto também pode influenciar os Cristãos e
sua relação com a igreja. Por outro lado, as pessoas gostam de se encontrar em clubes, bares, em eventos
esportivos, etc., porque os seres humanos são seres sociáveis. Mas é necessário frequentar a igreja?
I.
Jesus e Sua Igreja
Lucas 4:18
Na época de Jesus, os Judeus se reuniram todos os Sábados na sinagoga para adorar (At
15:21). Era costume de Jesus ir regularmente à “igreja” no Sábado.
Mateus 16:18 Jesus estabeleceu a igreja. A igreja é um grupo de crentes que segue Jesus, crê o que
Jesus cria e faz as coisas juntos.
João 10:16
Os cristãos também são chamados de Seu “rebanho.” Este termo implica que os
discípulos de Jesus não são apenas crentes isolados, mas formam um grupo que se reúne,
escuta a palavra de Deus, ora, proclama o evangelho, etc. Sem reunião, compartilhando
uma mensagem em comum, e estar envolvido em uma tarefa comum, não há nenhum
“rebanho” ou igreja.
Mateus 18:20 Às vezes, as congregações locais podem ser pequenas, mas onde dois ou três estão
reunidos em o nome de Jesus, Ele prometeu estar com eles.
Jesus enfatizou a ordenança do lava-pés (Jo 13:14, 15), instituiu a Ceia do Senhor (Lc 22:19, 20), e deu a
Grande Comissão (Mt 28:18-20). Tudo isto requer uma igreja e crentes que se reúnem regularmente –
particularmente aos Sábados – para adorar a Deus e servir a humanidade.
II.
A Prática da Igreja Primitiva
Atos 1:15
Depois da ascensão de Jesus ao céu, os crentes se reuniam em Jerusalém.
Atos 2:1
Enquanto estavam juntos, eles experimentaram o derramamento do Espírito Santo.
Atos 2:41; 5:14 Aqueles que aceitaram o evangelho foram batizados e adicionados à igreja. O batismo
envolve viver com a comunidade e a família de Cristo – Sua igreja.
Atos 2:42, 46 Eles desfrutavam de comunhão regular.
Atos 12:5
Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por ele e ocorreu um milagre.
III.
Paulo e a Igreja
Atos 13:14, 42 Paulo ia à sinagoga no Sábado.
Atos 16:13
Num Sábado, Paulo e seus companheiros estavam à procura de um lugar de encontro ao
ar livre para oração comunal.
Atos 17:2
Era costume de Paulo assistir aos cultos de adoração no Sábado.
Atos 18:4
Esta também era uma oportunidade para discutir e ensinar as crenças Cristãs.
Hebreus 10:25 Este texto contém uma admoestação clara para se reunir. Os cristãos não podem ser pessoas que vivem em isolamento, a menos que eles se encontrem em um lugar sem outros
crentes. A frequência é necessária a fim de encorajar, confortar e fortalecer-se mutuamente; aprender um do outro; ser mais e mais fundamentado no Senhor e em Sua mensagem;
e estar preparado para fazer aquilo que Ele ordena a Seus discípulos.
IV.

Reuniões Cristãs ao Longo dos Séculos
A história da igreja revela que ao longo dos séculos os Cristãos mantiveram que eles tinham
necessidade de se encontrar regularmente. Mesmo quando perseguidos, os Cristãos não desistiram de se
reunir para adoração e outros propósitos. Eles podiam fugir para outros lugares (At 8:1, 4). Os Valdenses
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mudaram-se para lugares remotos nos Alpes; outros foram para o subsolo. Os Cristãos, os Adventistas
entre eles, se reuniam regularmente.
Era muito bem entendido que não é opcional formar uma comunhão de crentes a fim de se reunir
como uma igreja.
V.

Os Adventistas e Suas Reuniões
Os adventistas se reúnem no Sábado bíblico para estudar e adorar. Eles creem que é necessário ter
uma sessão de estudo da Bíblia na qual os crentes e convidados podem aprender, compartilhar suas
experiências, fazer perguntas, fazer comentários significativos, e preparar-se para o seu ministério. Jesus
abria as Escrituras no Sábado de manhã e a compartilhava. Paulo ensinava e discutia o evangelho com as
pessoas no Sábado.
Além disso, a Igreja Adventista dedica tempo para ouvir a mensagem de Deus pregada em um
sermão, cantar e orar ao Senhor, agradecer-Lhe por Sua orientação, e trazer dízimos e ofertas.
No entanto, a vida da igreja não é totalmente expressa por reuniões no Sábado. Há outras reuniões
e atividades em outros dias da semana. Algumas igrejas têm reuniões oficiais de oração, encontros para
desbravadores e jovens, encontros para mulheres e homens, encontros sociais, etc. Além disso, igrejas
maiores podem ter pequenos grupos que se reúnem para estudar a Bíblia e orar durante a semana e para
vários outros propósitos. Reunir-se com eles pode ser muito benéfico.
Conclusão
Um Cristão em isolamento deliberado é um paradoxo. Os crentes em Jesus Cristo formam Sua
igreja. Eles se abstêm de pensar apenas em si mesmos. Eles formam uma comunidade maior – uma
comunidade e uma família que vive para o bem comum, compartilha o maravilhoso evangelho confiado a
eles, e se estendem a todos que têm todos os tipos de necessidades.
4/14
Copyright © Biblical Research Institute General Conference of Seventh-day Adventists®

2

