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Era incomum ver o Luis Augusto sóbrio sempre que 
voltava pra casa de Alves, Acre, Brasil. Algumas vezes 
ele !ca fora, bebendo por dias, prejudicando não só 
a ele mesmo mas também sua família. Sua 
conversão parecia distante.  Um dia, enquanto 
assistia um evangelista pregar no canal da TV Novo 
Tempo, Luis decidiu aceitar a soberania de Jesus pela 
primeira vez. Ele estava então determinado a encon-
trar a Igreja Adventista que ele havia ouvido falar no 
programa de TV. 

O sábado seguinte, ele saiu de casa às 03:00 da 
manhã para uma caminhada de 4 horas na "oresta, 
procurando pela igreja Adventista. Sem conseguir 
encontrar a igreja, ele sentou na calçada por alguns 
momentos. Então, algumas pessoas vestidas com 
roupas de igreja passaram por perto  e Luis seguis 
estas pessoas até que conseguiu encontrar a Casa 
do Senhor.  Na porta da igreja, a recepcionista 
perguntou se ele estava visitando s igreja. A resposta 
dele foi clara: “Não, eu vim para !car”. E assim ele fez. 
Deus libertou Luiz de seus maus hábitos e ele foi 
batizado. 

Sua família começou a se juntar a ele todos os 
sábados caminhando por horas em direção a igreja! 
Você deve se perguntar se todo este sacrifício vale a 
pena, considerando que é bem mais conveniente 
!car em casa e assistir aos programas da igreja na 
televisão.
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Bem, a palavra de Deus é clara quando diz que 
“para incentivar o amor e as boas obras” nós 
devemos “considerar um aos outros”. Hebreus 
10:24), nos conectando constantemente. E o verso 
seguinte nos alerta: "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” (vs. 
25).  Luiz percebeu que nenhuma experiência 
virtual poderia substituir a adoração presencial 
com seus irmãos e irmãs na igreja, sempre que 
esta experiência estiver disponível! A igreja física é 
a casa de Oração de Deus, o lugar onde podemos 
adorá-lo através da oração, hinos, estudo da sua 
palavra e com a devolução de nossos dízimos e 
pacto. 

02SC.

Texto animado.Ao devolver o dízimo e o seu pacto, lembre-se 
do que Deus fez por você durante esta semana! 
Que nós nos alegremos e adoremos a Ele. 

Coloquemos nossos desejos por último e 
Primeiro Deus. 
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