Razões porque devemos congregar
"Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos
admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima." (Hb 10:25)
É muito comum agente ouvir, das pessoas que freqüentam a igreja
regularmente, o conselho exortativo aos que estão afastados ou se afastando
da igreja a frase: “Irmão você precisa congregar”! Alguns acrescentam, quem
não congrega, esfria na fé e acaba saindo da Igreja.
Dentro do ministério de Moody, conta-se o episódio em que, em certa ocasião,
ele visitou um homem, no seu lar, encorajando-o a aceitar a Cristo e fazer de
Jesus o ponto central de sua vida. O homem argumentou que poderia ser tão
bom crente dentro como fora da igreja (casa de Deus) Moody não deu respota,
mas deu um passo na direção da lareira; e, tendo removido uma brasa viva do
meio do fogo, deixou-a de lado, sozinha. Dentro de pouco tempo a brasa
perdera seu brilho e seu calor, e finalmente, se apagou de todo. Os dois
homens contemplaram a cena em silêncio. Finalmente, o homem exclamou
simplesmente: Percebo! Foi uma grande lição objetiva, que fez a impressão
necessária.
O contexto de Hebreus 10. 25 - O autor combatia os crentes desviados por causa da indiferença da causa do Mestre.
Crentes que não frequêntavam os cultos de adoração. O escritor temia que essas pessoas estivessem desviadas na volta de
Cristo (algo iminente para ele). Daí se compreende a exortação incisiva. Negligenciar as reuniões é o primeiro passo visivel
na direção do abandono da igreja. É possível que alguns dos cristãos primitivos tenham se afastados de suas congregações
locais devido à perseguição, ou porque a igreja era pequena e desprezada, e que a associação com ela trouxesse má
reputação, como algo prejudicial ao orgulho e à imagem pública. Além disso, a moral cristã era severíssima, e sem dúvida
alguns se cansavam de suas exigências.
Alguns membros se consideravam tão bons (Para não dizer, tão santos) que não precisavam reunir-se com os outros nos
dias de reunião comum.
Este versículo bíblico exorta diretamente à negligência nos cultos da igreja; não indica a negligência acerca da própria
“igreja” (sob o termo “congregação”), como se alguém frequentasse aos cultos, mas, na realidade, negligenciasse a igreja,
sem fazer qualquer serviço, sem lhes prestar qualquer ajuda. E não está em foco, por igual modo, o abandono da igreja
somente em períodos aflitivos. Ambas essas coisas aconteciam e podem acontecer; ambas as coisas são males, mas não
são especificamente referidas aqui. Eu compriendo que este texto condena vigorosamente à falta de frequencia a casa de
Deus sob quaisquer circunstancias.
Congregar é vital, essencial, fundamental! Nós precisamos congregar! Meus irmãos; não congreguemos somente por amor
ao dever, por que somos religiosos, por causa dos nossos filhos, por causa dos nossos pais. Nós cremos que, quando
frequentamos a casa de Deus, estamos obedecendo a sua palavra, somos abençoados, abrigados, ensinados, consolados,
seguimos o exemplo de Cristo e dos apostolos.
Nos cultos compartilhamos nossa fé, fortalecemo-nos uns ao outros no Senhor.
Estamos vivendo tempos díficeis, enfrentamos muitas lutas espirituais, mas as dificuldades jamais devem se tornar
desculpas para perdermos os cultos na igreja. Na dificuldade devemos fazer um esforço ainda maior para sermos fiéis e
estarmos presentes nas reuniões da igreja.
Devemos congregar porque queremos obedecer o mandamento Divino

Dt. 12. 5. Mas o lugar que o SENHOR vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis,
para sua habitação, e ali vireis.
Devemos congregar porque queremos receber as bençãos pronunciadas
Sl 84:4 Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvarte-ão continuamente.
Como são felizes as pessoas que freqüentemente estão em tua casa, louvando o teu nome para sempre! O salmista diz
mais: “Senhor, eu amo a tua casa, é o lugar onde se manifesta a Tua presença gloriosa”.
Passar um dia no teu templo vale mais que viver mil dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da
Casa do meu Deus a viver em ricas casas, onde existe pecado e maldade.
Devemos congregar porque a casa do Senhor é Refúgio em tempos de dificuldades
Is 37:1 Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se com pano de saco, e entrou na casa do Senhor.
Cobriu-se de pano de saco, em sinal de tristeza e sofrimento, e foi ao Templo para orar.
Senaqueribe rei da Assiria ameaça, afrontar Ezequias Rei de Jerusalem. Diante da ameaça, da afronta, da dificuldade,
Ezequias se refugiou no Templo. Vamos ler dos versículos 14 ao 20. Leiamos dos v, 33 ate o 38.
O Senhor nosso Deus é o nosso Sol e o nosso Protetor. Ele nos dá a sua graça e a sua glória, e nunca deixa faltar coisa
alguma a quem anda nos seus retos caminhos. Ó Senhor do Universo, felizes mesmo são as pessoas que confiam em Ti!
(SL 84:11-12).
Devemos congregar porque a casa do Senhor é Lugar de instrução
Mq 4:2 Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os
seus caminhos, e andemos nas suas veredas. De Sião sairá à lei, e a palavra do senhor de Jerusalém.
Devemos congregar porque a casa do Senhor é lugar de Consolo na velhice
Lc 2:36 Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido
sete anos, desde que se casara.
Lc 2:37 Era viuva, de quase oitenta e quetro anos e não se afastava do templo, servindo ao Senhor em jejuns e orações, de
noite e de dia.
Deus consola seus filhos. O testemunho desta mulher idosa é extraordinário.
Devemos congregar porque queremos seguir o exemplo de Cristo
Lc 4:16 Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou, num dia de sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantouse para ler.
Devemos congregar porque queremos seguir o exemplo dos apóstolos
Lc 24:52 Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém.
Lc 24:53 E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus.
Finalmente irmãos: “Devemos congregar regularmente! O dia da volta de Cristo para buscar os seus fieis esta se
aproximando. Até chegar esse dia, enfrentaremos muitas provações espirituais e muitas falsificações da doutrina. Devemos
congregar regularmente para nos encorajarmos mutuamente e nos firmarmos cada vez mais na fé em Cristo”.

