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Aquele que se fecha em si mesmo não está preenchendo a 

posição designada por Deus. O cultivo adequado dos elementos 

sociais de nossa natureza desenvolve a compaixão de uns em relação 

aos outros e é um modo de nos fazer crescer e nos fortalecer para o serviço de 

Deus. 
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 “Vivemos solitariamente conectados”, disse alguém. Esse fenômeno tem 

provocado uma onda crescente dos chamados “desigrejados”. Através dos canais 

digitais, cada um pode escolher a comunidade espiritual e a forma de adoração de 

acordo com seu gosto pessoal. A necessidade de proclamar o evangelho pelos meios 

digitais é real. Mas, isso não implica em que os membros deixem de frequentar 

a igreja. É preciso usar o melhor dos dois mundos para desenvolver a 

espiritualidade.  

Nenhum estudioso honesto e cuidadoso das Escrituras negará o fato de que 

existem coisas na Bíblia que são difíceis de entender. Essa situação não deve nos 

perturbar. Na verdade, de certa maneira, essas dificuldades devem ser esperadas. 

Afinal de contas, somos seres imperfeitos e finitos, e ninguém tem um 

conhecimento abrangente de todas as áreas do aprendizado, muito menos das 

coisas divinas. Portanto, quando o ser humano ignorante e finito tenta entender 

a sabedoria do Deus infinito das Escrituras, haverá certamente algum 

impedimento. 

Por que devemos frequentar uma igreja? 

 

1 INTERCONEXÃO 

 

Para alguns, sentar-se no banco da igreja para assistir a um culto pode ser 

um sacrifício. Talvez o sermão pareça uma palestra monótona, a liturgia um ritual 

sem sentido, e a música uma experiência repetitiva que entorpece a mente. O 

evangelista americano, D. L. Moody, disse que “a frequência à igreja é tão vital 

para um cristão como uma transfusão de sangue é para um doente”. Penso que 

há dois princípios que envolvem nossa necessidade de frequentar a Casa de Deus. 

Jesus Cristo é o Senhor e o cabeça da igreja. Ele é a Pessoa com a qual 

precisamos estar sintonizados. A principal razão para ir à igreja é para ter um 

encontro com Jesus. Ele é a Pessoa para quem nossa adoração deve ser dirigida. 

A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Não somente precisamos buscar uma 

sintonia espiritual com o divino, mas há também uma sintonia horizontal com 

os irmãos da igreja. Hebreus 10:24 e 25 diz: “E consideremo-nos uns aos outros 

para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como 

igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda 

mais quando vocês veem que se aproxima o Dia.” 
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Somente quando somos sinceros podemos enfrentar as dificuldades de 

maneira adequada. A sinceridade nos resguarda de fugir de quaisquer dificuldades 

ou de tentar ocultá-las. 

A honestidade também nos impede de dar respostas superficiais que 

realmente não suportam o exame minucioso. Deus Se agrada da sinceridade e da 

integridade.  

Qual é a vontade de Deus a respeito de nossa interação com a igreja? 

 

2 PARÂMETROS DE ESCOLHA 

 

O mais importante na escolha de uma igreja para frequentar é nosso 

relacionamento com Deus e Seu povo. Com tantas igrejas, estilos de liderança e 

modelos de adoração, a decisão de escolher uma para se congregar está ficando 

parecida com a escolha de um cardápio.  

Alguns desses parâmetros a ser considerados são: Encontre uma igreja que 

adore a Deus e tenha Jesus Cristo como cabeça do corpo eclesiástico. A igreja 

verdadeira guarda os dez mandamentos conforme declarados em Êxodo 20, tem 

a Bíblia como fundamento da fé e o Espírito Santo como seu intérprete. Encontre 

uma igreja que segue o exemplo de Cristo e de Seus apóstolos. Jesus pregou e 

ensinou no dia de sábado. Encontre uma igreja que promova e desenvolva os dons 

do Espírito. Encontre uma igreja que se preocupe em desenvolver os frutos do 

Espírito. 

A igreja deve ser uma agência que procura desenvolver os dons dos estão 

dentro para alcançar os que estão fora. O local em que somos treinados para 

compartilhar a fé. Seus líderes não existem somente para administrar os trabalhos, 

mas devem ser exemplo para os membros e treiná-los no discipulado e no 

desenvolvimento do amor, da fé e da pureza” (1Tm 4:12).  

É bem gasto todo o tempo que passamos estudando a Bíblia para descobrir 

mais sobre o seu significado e mensagem. Talvez a experiência de pesquisar 

diligentemente as Escrituras em busca de uma resposta, mesmo que por longo 

tempo, seja uma bênção maior do que a própria solução para o problema, se, por 

fim, a encontrarmos. Afinal, quando encontramos uma solução para um problema 

inquietante, ela se torna muito preciosa a nós. 

Por que a igreja física é importante para nossa espiritualidade? 
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3 A VERDADEIRA ADORAÇÃO 

 

Na maioria das teofanias (manifestações da divindade) relatadas na Bíblia 

parece que cinco elementos comuns estão presentes. Quando analisados 

conjuntamente, eles sugerem um modelo bíblico para a verdadeira adoração. Os 

textos mais conhecidos das teofanias são: Isaías 6, Apocalipse 1, Atos 9 e Êxodo 3. 

Encontro. Assim como em qualquer outra cerimônia importante, comparecer 

à igreja revela a importância do encontro.  

Entrega. Quando sentimos a presença divina, nossa reação imediata é de 

reconhecimento de nossa indignidade e desejo de entrega.  

Exortação. Na adoração, Deus fala e Seu povo ouve.  

Resposta. Mais do que um seminário educacional ou um concerto musical, 

as reuniões de adoração são uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso 

com Deus. 

Disposição. Depois que a congregação se reuniu para se encontrar com Jesus, 

render-se a Ele, ouvir sobre Ele e responder ao Seu chamado, o Espírito do Senhor 

inspira. 

A melhor solução para as dificuldades da Bíblia ainda se encontra na própria 

Bíblia. Lidamos melhor com os problemas bíblicos quando os estudamos à luz de 

todas as Escrituras, em vez de apenas lidarmos com um único texto isoladamente 

dos outros ou de toda a Palavra. Devemos, de fato, usar a Bíblia para 

compreender a própria Bíblia. Aprender a escavar as grandes verdades 

encontradas nas Escrituras é uma das coisas mais importantes que podemos 

fazer. Em oração, nossos motivos são revelados e podemos dizer a Deus por que 

desejamos entender o que lemos. 

Quais são os benefícios de se frequentar uma igreja digital? Quais são as 

desvantagens? 

 

4 MUITO MAIS DE SUA PRESENÇA 

 

"Deus não espera que nos tornemos eremitas ou monges e que nos isolemos 

do mundo a fim de nos tornar interessados em atos de adoração. Nossa vida deve 
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ser igual à de Cristo, nos dividindo entre o monte da oração e o contato com as 

multidões. Aquele que nada faz além de orar em breve abandonará essa prática; 

suas orações acabarão se tornando uma formalidade rotineira. Quando as pessoas 

se afastam da vida em sociedade e ficam distantes da esfera do dever cristão, 

deixando de levar sua cruz; quando deixam de trabalhar de maneira dedicada pelo 

Mestre, Aquele que por elas Se entregou, acabam perdendo o objetivo essencial da 

oração e o estímulo à devoção. Suas orações se tornam pessoais e egoístas.  

Se pensarmos e falarmos mais de Jesus, e menos do próprio eu, teremos muito 

mais de Sua presença conosco” (Ellen G. White, Caminho a Cristo, p. 101). 

Você tem experimentado Cristo como seu Salvador quando está na igreja? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1. (____) Igrejas “on-line” enfrentam concorrência de outros eventos que 

atraem grande público. 

2. (____) Nenhum estudioso honesto e cuidadoso das Escrituras negará o fato 

de que existem coisas na Bíblia que são fáceis de entender. 

3. (____) Talvez o sermão pareça uma palestra dinâmica, a liturgia um ritual 

sem sentido, e a música uma experiência repetitiva que entorpece a mente. 

4. (____) Apocalipse 12:17: “O dragão ficou irado com a mulher e foi travar 

guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os 

mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus” (NAA). Encontre uma igreja 

que adore a Deus e tenha Jesus Cristo como cabeça do corpo eclesiástico. 

5. (____) Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no 

céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam 

meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. 

6. (____) Durante os momentos de adoração, na igreja, temos oportunidade de 

nos entregar ao Senhor quando ouvimos o sermão, participamos do louvor musical, 

oferecemos nossos dízimos e ofertas, ajudamos com nossos dons e dirigimos 

nossas orações ao Céu. 

7. (____) O cultivo adequado dos elementos sociais de nossa natureza 

desenvolve a compaixão de uns em relação aos outros e é um modo de nos fazer 
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crescer e nos fortalecer para o serviço de Deus. Se os cristãos estivessem unidos e 

falassem uns com os outros sobre o amor de Deus e as preciosas verdades da 

redenção, seu coração seria renovado e ajudariam uns aos outros. 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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