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Estamos voltando ao “novo normal”, mas, 
será que isso existe mesmo? Ou será que isso 
nada mais é do que a continuação da antiga 
normalidade. Por que considero isso? Pois com 
o isolamento social, reduzimos muito as nossas 
reuniões sociais, por motivos sanitários para 
evitar contaminação. Estamos gradualmente 
mudando de faixa (indicada pelo governo do 
estado), que permite reuniões ou ajuntamento 
sociais.

Posso notar que vários setores estão 
voltando às suas atividades, mas estranho que o 
culto presencial na igreja é deixado em segundo 
plano. Será que o motivo é o receio da 
contaminação? Ou será que é uma acomodação, 
pela facilidade que a Igreja pode oferecer 
virtualmente? 

Se o motivo é o receio de contaminação ou 
mesmo uma impossibilidade médica faz sentido 
ficar em casa (mas isso vale também para 
Shopping Center, cinema, restaurantes, bares, 
etc.), mas, se o motivo é por acomodação, cabe 
a exortação das Escrituras.

Hebreus 10.25 “não deixemos de reunir-nos 
como igreja, segundo o costume de alguns, mas 
procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda 
mais quando vocês vêem que se aproxima o 
Dia”.

Ao olhar para esse breve texto das 
Escrituras, haviam pessoas na comunidade dos 

salvos que tinham o costume de não ir nas 
reuniões da Igreja, ao fazer isso não 
desfrutavam da comunhão real que só o corpo 
de Cristo pode fornecer. Há uma exortação para 
que encorajemos, admoestemos uns aos outros 
para voltar a reunião dos santos, pois neste 
encontro, há grandes possibilidades de sermos 
desafiados e motivados por outros irmãos a 
continuarmos na nossa caminha na fé. O autor 
apresenta uma condição de tempo, “ainda mais 
quando se aproxima o Dia”, aqui se refere ao 
grande dia em que Senhor voltará.

Posso alistar alguns benefícios quando 
estou com os irmãos: desfruto de comunhão, 
sou exortado na minha caminhada cristã assim 
como exorto, sou motivado a uma vida de 
santidade, posso servir aos outros, posso louvar 
comunitariamente, posso ser impactado com o 
ensino da Palavra de forma presencial, (que 
para mim tem mais foco e menos dispersão do 
que assistir em uma tela), presencio com os 
irmãos a ceia do Senhor, tenho interação social 
no pré e pós culto que são bálsamo para as 
almas cansadas...

Assim, não deixemos de nos reunir como 
igreja....

Wagner Fonseca
wfonseca@igrejfonte.org.br

Não deixemos...



O Grande Plano: Nascimento e glória - Lucas 2.8-21
Preletor: Fernando Leite

Introdução

Lc 1.14-15; 31-33; Jo 1.14

Sinais do céu:

1ª Manifestação: aos Pastores

Lc 2.8

2ª Manifestação: Angelical da graça   

Lc 2.9

3ª Manifestação: Angelical da graça   

Gn 3.8; Ex 40.34-35; 1Rs 8.10-11; Ez 9.3;

Mt 24.30; Ap 21.9-11; Is 6.5; Lc 5.8; Pv 9.10;

Sl 25.14



4ª Manifestação: da boa nova de salvação   

Rm 8.15; Lc 2.10-11; Rm 3.23

5ª Manifestação: Verificável na terra

Lc 2.12; Fp 2.6-7

6ª Manifestação: da glória de Deus

Lc 2.13; Lc 15.10; Lc 2.14

Conclusão: Conferência na terra

Vamos a Belém conferir

Lc 2.15; Rm 10.14,17; Lc 2.16

Constatação e proclamação   

Lc 2.17

Reações à mensagem   

Lc 2.18-19

Glória e Louvor   

Lc 2.20

Falecimento
Comunicamos o falecimento da senhora 
Jandira, mãe de Willing Sgnolf no dia 17 de 
outubro. Aos familiares, a nossa oração 
para que Deus os conforte e fortaleça.


