
A manutenção da ausência das programações da 
igreja é incontestavelmente nociva. Ela contraria o 
ideal de Deus para sua igreja e implica em perdas e 
limitações tanto individuais quanto comunitárias 
que seguramente deixarão inevitáveis sequelas. 
Pouquíssimos de nós eventualmente podem ter 
razões médicas que justi�quem seguirem isolados. 
Entretanto, a esmagadora e massiva maioria de nós 
já deveria ter retomado as programações 
presenciais, e há pelo menos 7 razões para priorizar 
nosso retorno.
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Porque as alternativas virtuais são meros paliativos

3 Porque é uma necessidade crucial

4 Porque não podemos negligenciar os ideais de Deus para nós

Porque essa é a vontade de Deus
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 veem que se aproxima o Dia.
Seguramente esta é a principal razão: estarmos juntos é o ideal de Deus e uma ordem de 
Deus. Igreja signi�ca literalmente "ajuntamento, assembleia, congregação". Além de ordenar 
que nos reunamos, Ele ordena que nos encorajemos mutuamente a tal prática. Que 
obedeçamos e pratiquemos isso. Que voltemos a nos congregar e incentivemos outros do 
nosso relacionamento para que também voltem.

Enquanto estávamos impedidos de participar presencialmente, lançamos mão de alguns 
paliativos tais como como o culto on-line e as reuniões por vídeo-chamadas para viabilizar a 
manutenção mínima dos encontros entre irmãos da igreja, mesmo que virtualmente. 
Entretanto, esses ambientes virtuais são muito restritos e não podem ser utilizados como 
alternativas "normais" ou substitutos "viáveis" às nossas reuniões presenciais. As perdas que 
estas alternativas impõem são gigantescas. Elas não chegam minimamente perto de viabilizar 
os ganhos e resultados das reuniões presenciais. São realmente paliativos e inadequadas para 
viabilizar a plenitude dos propósitos do Senhor para Sua igreja.

Nós precisamos estar regularmente com outros irmãos em Cristo. Essa é uma necessidade 
espiritual primordial, assim como o alimento o é para o corpo. Ao convivermos há 
reciprocidade na ministração, no amor, no testemunho, nos incentivos, nas exortações, nos 
conselhos, nos aprendizados, nos socorros, e etc. que nutre nossas almas e orienta nossas 
vidas à vontade do Pai. 
Ef 4:15-16  Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de 
quem todo o corpo, bem-ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa 
cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edi�cação de si mesmo em 
amor.

Se negligenciamos os ideais de Deus e nos privarmos deliberadamente dos benefícios do 
nosso convívio mútuo, as perdas e danos espirituais serão signi�cativos e inevitáveis. Alguns 
exemplos são: a acomodação, a perda do senso de essencialidade da igreja, a perda de 
vínculos relacionais, a falta de estímulos mútuos que acabam favorecendo uma displicência 
para com as disciplinas espirituais básicas que por sua vez podem acabar nos conduzindo a 
uma mornidão espiritual lesiva. O afastamento da igreja é uma força que promove o nosso 
afastamento do próprio Senhor. Que anulemos essa força em nossas vidas o quanto antes!
Gl 6:7 ... Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá.
Ap 3:15 Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente!
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5 Porque precisamos priorizar aquilo que é prioritário

Se já estamos circulando em outros ambientes como trabalho, mercados, farmácias, padarias, 
restaurantes, festas de casamento, encontros de lazer, etc. precisamos ser coerentes e priorizar 
as reuniões presenciais da igreja, que são muito mais essenciais à nossa saúde espiritual do 
que todos esses outros contextos de convívio social. 
Sl 32:2 Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia!

6 Porque igreja vazia só interessa ao inimigo

Mt 16:18  ... Edi�carei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
1Ts 5:11 ... Consolem uns aos outros e edi�quem-se mutuamente.
O esvaziamento da igreja é enfraquecedor. Isso é inevitável. A igreja perde sua força e 
relevância na edi�cação de si mesma e na impactação do mundo com o Evangelho na 
medida em que está enfraquecida porque seus membros estão enfraquecidos. E uma grande 
evidência desse enfraquecimento é justamente a displicência na participação que deveria ser 
regular e prioritária. Tal cenário serve somente aos propósitos do inimigo, pois igreja local que 
se auto enfraquece, perde o poder de participar relevantemente da glória de prevalecer 
contra as "portas do inferno", que o Senhor dispensou à sua igreja universal. 
Somos um organismo vivo, o corpo de Cristo, mutuamente dependentes uns dos outros. 
Prejuízos espirituais individuais são inevitavelmente coletivos, como o são os ganhos 
individuais.
1CO 12: 26-27 Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele; quando um membro é 
honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, 
individualmente, é membro desse corpo.
Que eliminemos de nossas vidas quaisquer indícios de colaboração com os interesses do 
inimigo!

7 Porque há uma maior segurança agora

O avanço signi�cativo da vacinação aliado aos protocolos de higiene e segurança que 
adotamos aliados aos vários investimentos que �zemos na segurança dos nossos ambientes 
tornam a participação presencial mais segura. 
E todos nós que já estamos participando presencialmente, que continuemos a colaborar 
zelosamente com a segurança dos nossos eventos observando todos os protocolos 
estabelecidos, mesmo que isso represente um exercício humilde de abnegação, caso alguém 
pense diferente do que está convencionado. Que não nos tornemos uma desculpa para o não 
comparecimento de alguns que poderiam usar eventuais negligências aos protocolos para se 
justi�car. Sejamos todos fontes de estímulo à participação presencial e não pedras de tropeço.

Vlademir Hernandes


