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Igreja Presbiteriana Memorial da Barra
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ORDEM LITÚRGICA

Culto Matutino
Leitura Bíblica: Gn 26.26-35
Oração de Adoração
Hino: 51 (Cristo Coroado)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 26.1-5
Hino: 32 (O Deus Fiel)
Oração de Gratidão
Batismo Infantil
Mensagem
Oração Final
Saudações

Culto Vespertino
Leitura Bíblica: Gn 27.1-10
Oração de Adoração
Hino: 64 (Grata Memória)
Leitura Bíblica: Sl 17
Oração e Confissão
Hino: 110 (A vida Com Jesus)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 26.6-13
Hino: 33 (Maravilhas Divinas)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
♦ Carlos Vitor Ribeiro Freire
♦ Cremilda Rosa Matos
♦ Iacy de Souza Medeiros Pereira

7/10
9/10
9/10

VISITANTE AMIGO – Você é mais que bem-vindo! Esperamos que
se sinta bem em nosso meio, porém o mais importante é que tenha sido
transformado e edificado pela Palavra de Deus. A família Memorial se alegra
muito com sua presença!

CONFISSÃO DE FÉ
Pergunta 68. Os eleitos são os únicos eficazmente chamados?
Resposta: Todos os eleitos – e somente eles- são eficazmente chamados;
ainda que outros possam ser – e muitas vezes são – exteriormente
chamados pelo ministério da Palavra, e tenham algumas operações
comuns do Espírito, contudo, pela sua negligência e desprezo voluntários
da graça que lhe é oferecida, são merecidamente deixados na sua
incredulidade e nunca se chegam sinceramente a Jesus Cristo.
Referencia Bíblica: Jo 6.39,44, Jo 17.9, Mt 12.14, Mt 13.20,21, Hb
6.4-6, Sl 81.11,12, Jo 12.38-40

HORÁRIOS:

Cultos Dominicais: 10:50h e 18h
Escola Dominical: 09:30h
Reuniões de Doutrina: 4ª feira -19:30h

Tema do Ano:
Ano: Pregando a Palavra
ANO XXI
XXI

DATA: 9/10/
10/2011
2011

BOLETIM Nº. 40

Outra Vez Domingo
Mais uma semana se passou. Chegamos ao domingo; o primeiro
dia da semana. É um dia de rotinas: acordar cedo para ir à igreja; aguardar
o término da Escola Bíblica Dominical para almoçar; no fim da tarde outro
culto e estamos novamente na igreja. Parece que esse ritual, essa rotina
tem deixado muitos crentes cansados. O caos da cidade grande e as
distâncias e congestionamentos levam muitos a desistirem de sair de suas
casas para enfrentar o “enfadonho” domingo. Se todos os domingos são
iguais, para que se deslocar de sua casa e enfrentar tamanho obstáculo?
Você já participa assiduamente das programações semanais da igreja,
aprendendo das Sagradas Escrituras com o pastor e orando nas reuniões de
oração. Por que você deveria sacrificar seu precioso domingo? Se você
faltar o domingo pela manhã e for só à noite ou faltar um, dois, três ou
mais domingos, o que isso lhe trará de mal? Aliás, Deus não é seu patrão
para demiti-lo, não é verdade?
O domingo, para muitos, se tornou um peso, um fardo pesado de se
carregar. Enquanto, no Antigo Testamento, o salmista dizia no Salmo
122.1: “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR”.
Hoje muitos não vêem a hora de passar esse “cálice”. Alguém logo
contestará: “− ah, mas a realidade do Novo Testamento é outra, pois nós
somos o templo do Espírito”. É verdade, contudo a Bíblia nos mostra que
existe um lugar chamado “casa de oração”, onde o povo se reúne com
freqüência: “Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns;
antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se
aproxima” (Hb 10.25). Outros textos da Palavra de Deus sugerem que a

igreja tinha regularidade em seus encontros: “No primeiro dia da semana,
estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir
viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até à meianoite” (At 20.7) ; “No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de
parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se
não façam coletas quando eu for (1 Co 16.2)”.
Existem argumentos suficientes na Confissão de Fé de
Westminster, confissão essa à qual você jurou diante de Deus se submeter
quando professou sua fé, para encontrar no domingo um dia diferente.
Entretanto, não usarei esses argumentos nesse arrazoado. Começarei com
alguns argumentos lógicos, imagine o seguinte quadro: uma pessoa vai à
um restaurante, acha a comida maravilhosa. Ela passa essa informação
para seus amigos e passa a freqüentar rotineiramente esse restaurante, pois
ficou maravilhada com os sabores e variedade da comida. Nesse momento,
você já deve ter percebido onde vamos chegar e objetará: ah, não podemos
comparar o culto a um restaurante e, aqui para nós, nem sempre a comida
que nos serve no culto é tão boa assim. Certo, você chegou ao lugar
central: o culto a Deus não é um restaurante que tem que variar os sabores
para agradar seu paladar. Aliás, somos nós que temos que ajustar nosso
paladar ao tempero perfeito de Deus. Outra observação é que nós
serviremos no culto e não seremos servidos.
A idéia de serviço implica regularidade, rotina. Nós somos
submetidos o tempo todo a rotinas. O nosso próprio organismo segue uma
rotina. Já pensou se o coração se revolta contra o restante do corpo e diz:
hoje eu não trabalho! Não há nada de ruim nos hábitos, o problema é
como nos posicionamos diante deles. O mundo é regido por leis, rotinas.
Não podemos fugir a elas. A pergunta é: temos prazer em determinada
rotina? O salmista, no Salmo122, tinha o costume de ir a casa de Deus,
mas ele não ficou triste quando disseram novamente: vamos a casa do
Senhor.
A pessoa que diz que cansou da rotina do culto na igreja ou de ir à
igreja rotineiramente, deve se perguntar: estou cansado de que rotina?
Tenha cuidado, pois você pode pertencer ao mesmo grupo de descontentes
de Miquéias 6.3: “Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei?
Responde-me!”. Muitos estão cansados não da “mesmice” do culto, da
EBD ou dos estudos na igreja, eles estão cansados é de Deus. Já disseram
em seus corações: posso ser crente do meu modo e onde eu quiser. De
fato, ser crente não é, necessariamente, ser membro de determinada
denominação, mas é impossível ser da família de Deus sendo sozinho.

A desculpa de não ir mais a igreja ou de não ter compromisso com
determinada igreja local é perfeita para algumas pessoas fugirem da
cobrança. Alguns chegam até a mudar de igreja para não serem mais
cobrados, pois na nova igreja ninguém os conhece. Aliás, ingerência na
vida das pessoas em um mundo pós-moderno é inaceitável para esses
irmãos “pós-igreja”.
O fato de nossa vida ser um culto a Deus não implica que não
devamos ter regularidade na entrega dessa vida no culto público. As
pessoas dizem: eu só crente em qualquer lugar e sem lugar. Será? Será que
essa idéia não é uma fuga de Deus? Será que não é uma fuga da
ingerência? Você não tem nada a ganhar ouvindo a voz de Deus na
pregação da mensagem? A conhecida doutrina histórica da vox dei?1 Será
que você não será edificado com os estudos da Palavra?
Meus irmãos, a vida cristã é uma rotina. Rotina de santidade e de
culto. Deuteronômio, por exemplo, significa: repetição da lei. Moisés
falou ao povo as mesmas coisas, mas, mesmo assim, não ouviram. Paulo
exorta várias vezes para permanecermos na doutrina e na tradição dos
apóstolos. Existe uma rotina da Palavra no Antigo e Novo Testamento que
deve ser passada de pai para filho - no caso de Timóteo, foi passada desde
sua avó.
Meu querido, os dias da semana são os mesmos. As horas são as
mesmas. Seu trabalho provavelmente é o mesmo. Sua igreja é a mesma e
fica no mesmo local. Mas, espero que você seja diferente hoje, pois hoje é
domingo! Hoje é dia de cultuarmos a Deus e separarmos duas horas e
meia pela manhã e cerca de uma hora e meia à noite - cultuando e
aprendendo de Deus. Será muito dedicarmos esse dia Àquele que é a razão
de nossas vidas? Seria muito cumprirmos uma rotina semanal de adoração
que na nova terra e novos céus será eterna? Hoje é domingo, o primeiro
dia da semana. Começar a semana cultuando a Deus significa que eu
quero a presença dele todos os dias da minha vida. Hoje é domingo! Outra
vez domingo! Outra oportunidade que temos de dizer: Senhor, eis a minha
vida em seu altar!: “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do
SENHOR” (Salmo 122.1).
Que Deus recupere em muitos o fervor e amor a ELE.
Que Deus nos fortaleça sempre!
Rev. Ricardo Rios Melo.
* http://arrazoar.blogspot.com/2008/08/outra-vez-domingo.html

Presbíteros e Diáconos de Plantão
Presbítero no Púlpito: Carlos Alberto
Diáconos Hoje: Jorge e Sidnei
Pregador: Manhã e Noite /Rev. Ricardo Rios Melo
9/10/11

♥

CESTA DO AMOR: Lembramos aos amados irmãos que tragam suas
doações em gêneros alimentícios não perecíveis (arroz, feijão, açúcar, café,
biscoito, etc.), para que a Junta Diaconal prepare as cestas.

 OFERTA MISSIONÁRIA: Hoje será levantada uma oferta missionária, no culto
matutino e vespertino para auxílio aos nossos missionários. O Pbto. Marcus
responsável pelo Depto. Missionário prestará informações sobre os missionários,
periodicamente à igreja.


 CIRURGIA: Na ultima quinta-feira o Sr. Walter, esposo da nossa irmã Venina,
submeteu a uma cirurgia e passa bem. Oremos pela sua recuperação.


 BATISMO INFANTIL: Nesta manhã será o Batismo de Heitor Kameoka,
filho dos nossos queridos irmãos Diác. Sidnei e Suzana. Que o Senhor
abençoe esta amada família!

 TRABALHO ESPECIAL: Dia 29 de outubro de 2011, sábado 14h, teremos uma
Palestra sobre Depressão aqui na Igreja. Os irmãos devem trazer visitantes e
divulgar a palestra, especialmente, aos moradores da Barra, para que venham ouvir
e participar do trabalho.


 UMP: A Federação de mocidades estará promovendo um culto de integração no
próximo sábado dia 15/10, na Igreja Presbiteriana da Bahia às 18:30. Mais
informações, falar com o Presidente da UMP, George Neto.


 REUNIÃO DE ORAÇÃO DA SAF: Convidamos todos os irmãos da Igreja, que
puderem, a participar da reunião de oração na casa de D.Venina, rua Florianópolis
nº.58 Edf. Barra Ville Apt. 901 Barra. Toda terça-feira, às 16h, promovida pela
SAF. Essa reunião de oração já fez mais de um ano de existência, para a glória de
Deus!


 ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: Hérmeso, Paula, Suzana (irmã de Márcia),
Adenias, Pb José Ribeiro, D.Zélia, César Rui, Cremilda e Igor, Maria Aparecida,
Tânia Fontes (filha), João Fontes (sobrinho) e demais irmãos de Adnólia, Paulo Vitor,
Wagner Gilberto Cajazeiras, Yêda Cajazeiras, Marco Antonio, D. Alzerina,
D.Marinalva, e Wellington Pereira “Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-

me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor” (Jr 17.14)

