7º dia – Domingo (11/03)
Juntos congregando em todos os cultos
Hb 10:25 Não deixemos de reunir-nos como igreja,
segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos
uns aos outros, ainda mais quando vocês vêem que se
aproxima o Dia.

Porque as pessoas deixam de congregar na
igreja?
1.

2.

3.

4.

5.

Porque estas pessoas receberam a palavra, mas
os pássaros comeram a semente, o terreno era
pedregoso ou os espinhos sufocaram e essas
pessoas desanimaram e deixaram a igreja.
Porque muitas pessoas nutriram em seus
corações expectativas elevadas demais a respeito
da igreja e não foram atendidas nestas
expectativas e abandonaram a igreja
Porque essas pessoas, mesmo aceitando a Cristo,
permaneceram sofrendo de carência de amor,
porque não compreenderam que Deus as amou de
tal maneira.
Porque essas pessoas pensaram igreja como uma
instituição, organização, estrutura ou método e
não como o corpo vivo de Cristo, uma pessoa.
Porque algumas pessoas ao passarem por
dificuldades, circunstancias difíceis, desertos,

sentiram-se abandonadas pelos lideres da igreja e
irmãos na fé que não prestaram ajuda na hora que
mais precisaram.
6.

7.

8.

9.

10.

Porque algumas pessoas foram mal
compreendidas e rejeitadas dentro da igreja,
quando apresentaram certas fraquezas e pecados
não superados em suas vidas.
Porque algumas pessoas decepcionaram-se com
fofocas e difamações dentro da igreja
Porque pessoas decepcionaram-se com irmãos
mau caráter e desonestos dentro da igreja
Porque algumas pessoas ao chegarem à igreja,
não se sentiram acolhidas pelos grupos que já
estavam convivendo juntos na igreja.
Porque quando pessoas ficam desanimadas não
são encorajadas pelos irmãos da igreja e terminam
desistindo de congregar

Algumas desculpas que as pessoas dão para não
congregar:
1.

2.

3.

Dizem que Deus é onipresente e por isso podem
adorá-lo em casa mesmo
Dizem que ir a igreja frequentemente revela
fanatismo
Dizem que ir a todos os cultos é sinal de exagero
e não faz bem.

4.

5.

Dizem que ir muito frequente aos cultos é se
sujeitar a uma lavagem cerebral
Dizem que congregar sempre deixa as pessoas
alienadas

O que é congregar?
1. Congregar é reunir-se como igreja ICo 11:18 Em
primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem
como igreja
2. Congregar é está reunidos em nome de Cristo Mt
18:20 Pois onde se reunirem dois ou três em meu
nome, ali eu estou no meio deles".
3. Congregar é perseverar na doutrina, na comunhão,
no partir do pão, e nas orações At 2:41-42 Os que
aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele
dia houve um acréscimo de cerca de três mil
pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos
apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às
orações.
4. Congregar é habitar juntos Sl 133:1 Como é bom e
agradável quando os irmãos convivem em união!
Cl 3:15 Que a paz de Cristo seja o juiz em seus
corações, visto que vocês foram chamados a viver
em paz, como membros de um só corpo. E sejam
agradecidos.

5. Congregar é ir à casa de Deus Sl 122:1 Alegrei-me
com os que me disseram: "Vamos à casa do
Senhor!
Dez razões do porque devemos congregar:
1.

Porque congregar é um mandamento Hb 10:25
Não deixemos de reunir-nos como igreja,
segundo o costume de alguns, mas encorajemonos uns aos outros, ainda mais quando vocês
vêem que se aproxima o Dia.

2.

Porque é congregando que praticamos a
comunhão Bíblica At 2:41-44 Os que aceitaram a
mensagem foram batizados, e naquele dia houve
um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Eles
se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à
comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos
estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e
sinais eram feitos pelos apóstolos.
Todos os que criam mantinham-se unidos e
tinham tudo em comum.

3.

Porque é congregando que podemos cumprir o
grande mandamento de amar uns aos outro
como a nós mesmos Mt 22:37-39 Respondeu
Jesus: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o
seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu
entendimento’.
Este é o primeiro e maior mandamento.

E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu
próximo como a si mesmo’.
4.

Porque é congregando que podemos
desenvolver a nossa fé através das boas obras
Ef 2:10 Porque somos criação de Deus realizada
em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as
quais Deus preparou de antemão para que nós
as praticássemos. Hb 10: 24 E consideremo-nos
uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às
boas obras.

5.

Porque quando congregamos é que podemos
desenvolver os nossos dons para edificarmos
uns aos outros ICo 14:26 Portanto, que diremos,
irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de
vocês tem um salmo, ou uma palavra de
instrução, uma revelação, uma palavra em língua
ou uma interpretação. Tudo seja feito para a
edificação da igreja.

6.

Porque é congregando que o Senhor concede a
benção da vida para sempre Sl 133:1-3 Como é
bom e agradável quando os irmãos convivem em
união! É como óleo precioso derramado sobre a
cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão,
até a gola das suas vestes.
É como o orvalho do Hermom quando desce
sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a
bênção da vida para sempre.

7.

Porque a casa do Senhor é lugar de refúgio Is
37:1 Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou
suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no
templo do Senhor.

8.

Porque os que permanecem na casa do Senhor
darão fruto mesmo na velhice. Sl 92:12-14 Os
justos florescerão como a palmeira, crescerão
como o cedro do Líbano;
plantados na casa do Senhor, florescerão nos
átrios do nosso Deus.
Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão
viçosos e verdejantes,

9.

Porque é congregando que podemos contemplar
a beleza do Senhor e meditar no seu santo
templo Sl 27:3-4 Ainda que um exército se
acampe contra mim, meu coração não temerá;
ainda que se declare guerra contra mim, mesmo
assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao
Senhor, é o que procuro: que eu possa viver na
casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a bondade do Senhor e buscar
sua orientação no seu templo.

10. Porque é congregando que mantemos a unidade
do Espírito Ef 4:1-3 Como prisioneiro no Senhor,
rogo-lhes que vivam de maneira digna da
vocação que receberam. Sejam completamente

humildes e dóceis, e sejam pacientes,
suportando uns aos outros com amor.
Façam todo o esforço para conservar a unidade
do Espírito pelo vínculo da paz.

