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O lugar de adoração
“A hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis
o Pai... Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai
procura para seus adoradores. Deus é espírito; e importa que os seus
adoradores o adorem em espírito e em verdade.” (João 4.20-24)
Nossa Igreja tem um belo templo, que foi totalmente reformado
recentemente, nosso lugar de adoração. Com que alegria cultuamos em nosso
belo santuário, com uma acústica tão boa! Nossa igreja é reconhecida pela
qualidade do canto coral e também congregacional. Eis que surgiu uma
pandemia, que impôs restrições a todo o povo. Nosso belo templo teve as
portas fechadas, e participamos dos cultos olhando para um computador ou
para um celular. Os poucos que podem ir ao templo precisam cantar com a voz
abafada pelas máscaras. Este é o momento de lembrarmos que o templo não é
a Igreja. Nossos corpos são templo do Espírito Santo, nós somos a Igreja,
mesmo distantes fisicamente uns dos outros.
O templo construído por Salomão era o lugar de adoração para o povo
escolhido. E esse povo subia em direção ao templo, ao som de instrumentos
musicais, cantando e dançando de alegria para adorar ao Deus único. Depois
da destruição do templo, durante o cativeiro babilônico, o povo reunia-se em
sinagogas e deixou de usar instrumentos musicais nos cultos, em sinal de luto
pela perda do templo.
Ao contrário dos judeus no cativeiro, que a Igreja Memorial, espalhada
nos vários endereços de seus membros, possa adorar a Deus em todo o tempo
e em qualquer lugar. Ao acordar, nosso primeiro pensamento seja para Deus, o
Senhor soberano, que nos dá mais um dia. Durante o dia, oremos e cantemos
hinos de louvor. Finalmente, aos domingos, vamos participar ativamente dos
cultos, como verdadeiros adoradores, com coração limpo, derramando nossa
vida aos pés do Senhor.
O lugar de adoração é onde o nome de Deus é reverenciado e exaltado.
O lugar de adoração é aquela sala onde você reúne os que moram em sua
casa para cultuarem, juntos, ao trino Deus. Não seja um mero expectador de
culto online! Participe do culto! Remova as distrações em volta de você e, com
reverência e temor, prostre-se diante da majestosa presença de Deus em sua
casa.
“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o
vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional.” (Romanos 12.1)

