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O Primeiro Culto Dominical 

“E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para 

partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles; 

e prolongou a prática até à meia-noite.” (Atos 20.7) 

É de se imaginar que os primeiros cristãos, como judeus que eram, 

continuaram a guardar o sábado, como também o primeiro dia da semana. A 

narrativa bíblica não nos permite determinar quando a prática da guarda do 

domingo foi introduzida na igreja; no entanto, de acordo com o texto que 

encima esta devocional, tem-se a primeira referência a que os cristãos 

primitivos se reuniram no “primeiro dia da semana”  com a finalidade precípua 

de ministrarem a palavra e partirem o pão juntos, ou seja, de juntos prestarem 

um culto de adoração a Deus. 

Essa reunião de culto aconteceu durante a terceira viagem missionária 

de Paulo, na cidade de Trôade. Todos estavam reunidos em um cenáculo 

localizado no terceiro andar da edificação. A iluminação do local era provida 

por muitas lâmpadas que exalavam uma fumaça um tanto espessa, o que 

tornava o ar abafado e enfumaçado. Como o apóstolo Paulo estendera a sua 

pregação até por volta da meia-noite, é de se supor que o ambiente tomado 

pela fumaça tenha entorpecido os sentidos do jovem Êutico, que adormeceu 

no lugar errado e caiu da janela. “E, estando um certo jovem, por nome 

Êutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono 

profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo; e foi 

levantado morto.” (Atos 20.9) 

O apóstolo Paulo então interrompeu a sua pregação, desceu, tomou-o 

em seus braços e o ressuscitou. “Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre 

ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está.” 

(Atos 20.10) O fato de Paulo exclamar alegre aos irmãos que não se 

preocupassem, pois “sua alma nele está”, demonstra o quão dramática foi 

essa cena na igreja primitiva em seu primeiro culto dominical e a continuidade 

do texto permite a percepção do consolo daqueles irmãos e da certeza que 

tiveram de que Deus operava sinais e maravilhas entre o Seu povo. 

Aprendemos, como sempre, lições preciosas na palavra de Deus. 

Destaco uma delas: nos cultos da igreja primitiva não havia preocupação com 

o horário. Isto não significa que não houvesse uma certa liturgia a ser 

seguida, ou que o culto fosse desorganizado, Paulo mesmo alertaria depois, 

ao escrever aos Coríntios, que se “fizesse tudo com ordem e decência”. O 

horário estendido, o milagre da ressuscitação de Êutico e a continuidade do 

culto até o alvorecer do dia em que Paulo partiria de Trôade denotam o 

interesse e a vontade daqueles irmãos de se colocarem diante de Deus em 

um culto de adoração, embora possamos imaginar que, depois de tudo que 

acontecera, eles estivessem todos bem despertos! 
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Finalizando, quero compartilhar uma outra preciosa lição. Aprendemos 

ainda deste primeiro culto dominical que a igreja primitiva, sempre que se 

reunia, celebrava a Ceia do Senhor e comia a refeição fraternal que 

costumeiramente acontecia após a ceia. No texto que se segue à milagrosa 

ressuscitação de Êutico, lemos: “E subindo, e partindo o pão, e comendo, 

ainda lhes falou largamente até à alvorada; e assim partiu.” (Atos 20.11) O 

partir do pão neste texto refere-se sem dúvida à celebração do memorial da 

Ceia do Senhor e o “comendo”, ao ágape ou “festa do amor” – uma refeição 

fraternal que eles faziam juntos logo depois de cear. 

Perseverança no cultuar é o que percebemos neste vislumbre 

ocasional da vida da igreja primitiva que a narrativa da terceira viagem 

missionária de Paulo nos proporciona. Que isto nos faça desejar, juntos, 

prestar um culto de louvor e adoração ao Deus vivo a quem servimos. Que, 

ao fim deste difícil momento em que nos encontramos devido à pandemia, 

possamos, sem restrição, voltar a nos reunir no templo, cear alegremente e 

depois, no ginásio, tomar juntos uma refeição celebrando uma Festa do Amor 

pela ação de Deus em nossas vidas. 

Que Deus nos abençoe. 
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