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Você já ouviu falar de relacionamentos horizontais e 
verticais? A Bíblia nos ensina que nosso relaciona-
mento vertical (com Deus) fornece a base para 
saudáveis relacionamentos horizontais (com os 
outros). Jesus considera relacionamentos com os 
outros (horizontal) a base do amor como um indica-
dor de que alguém é seu discípulo (relacionamento 
vertical). João 13:35. 

Relacionamentos são tão importantes no contexto 
do crescimento espiritual, que um dia (o Sábado) foi 
criado para regularmente promover ambos, relacio-
namentos verticais e horizontais. Uma verdadeira 
experiência com Deus sempre levará alguém a se 
tornar ainda mais próximo de seu próximo, para 
bene!ciá-lo! E é quando nos reunimos regularmente 
para adorar a Deus que as duas dimensões de 
nossos relacionamentos - vertical e horizontal - se 
encontram!

Na era dos apóstolos, alguns estavam se tornando 
negligentes no encontro regular para adorar a Deus. 
Então, para previnir a morte espiritual e a apostasia, a 
mensagem de Deus foi clara: 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. 
(Hebreus 10:25). E isso se refere ao tempo em que 
estamos vivendo agora! 

Em Levíticos 23:3, o Senhor também alerta sobre a 
importância dos encontros Sabáticos: "Em seis dias 
realize os seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, 
dia de descanso e de convocação sagrada”. 
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A palavra “convocação" (Miqra em Hebreu), signi!ca 
reuniões, assembleias, encontros. Indica que o 
Senhor considera estes encontros como sagrados e 
uma parte integral do que Ele espera que façamos 
no Sábado.  Além dos encontros Sabáticos, ainda há 
uma outra maneira de nutrir relacionamentos 
verticais e horizontais simultaneamente. Quando 
você devolve seus dízimos e o seu pacto com Deus 
(relacionamento vertical) através da tesouraria da 
sua igreja, você coloca em processo um sistema de 
distribuição que vai abençoar outros seres humanos 
ao redor do mundo (relacionamento horizontal). 

Baseado no princípio Bíblico da casa do tesouro, este 
sistema de distribuição fornece crescimento equita-
tivo para os ministérios da igreja e desa!os 
missionários, locais, regionais e internacionais. Ao 
estarmos juntos regularmente e ao também colocar-
mos nossos recursos !nanceiros no mesmo pote, 
nós crescemos em mutuamente em con!ança, 
amor e em unidade (horizontal) enquanto, ao 
mesmo tempo, também adoramos a Deus (vertical).  
Como um exército bem organizado, não lutamos 
uns contra os outros como nos parece melhor. Em 
vez disso, marchamos unidos, com foco em um 
objetivo comum. Porque con!amos em nosso 
Comandante, colocamos todos os nossos recursos 
juntos e cumprimos Sua missão de pregar o 
evangelho em todo o mundo!
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Texto animado.Ao devolver seu dízimo e o seu pacto lem-
bre0se do quão importante é trabalharmos 
juntos para apressar a pregação !nal do 
evangelho. Que nós possamos fortalecer nossos 
laços até o dia em que veremos nosso Salvador 
face a face. 

Coloquemos nossos desejos por último e 
Primeiro Deus. 
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