Igreja Presbiteriana Memorial da Barra
Endereço: Rua Recife, 108, Barra – Salvador-Ba
Tel/fax (71) 3245-2882.
Site: www.ipmemorial.com.br
Rev. Ricardo Rios Melo
Pastor emérito: Rev. Josafá Vasconcelos

ORDEM LITÚRGICA

Culto Matutino
Leitura Bíblica: Gn 32.22-32
Oração de Adoração
Hino: 11 (Trindade Santíssima)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mc 1.29-39
Hino: 61 (Ações de Graças)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

Culto Vespertino
Leitura Bíblica: Gn 33.1-20
Oração de Adoração
Hino: 67 (Coração Quebrantado)
Leitura Bíblica: Sl 24
Oração e Confissão
Hino: 74 (Sinceridade)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mc 1.40-45
Hino: 93 (Firmeza na Fé)
Oração de Gratidão
Mensagem
Santa Ceia
Hinos: 266, 260, 269, 340
Oração Final
Saudações

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 76. O que é arrependimento que conduz à vida?
Resposta: O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvífica, operada no
coração do pecador pelo Espírito Santo e pela Palavra e Deus, pela qual,
percebendo e sentindo, não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade
dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os
arrependidos, o pecador, tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece,
como se volta de todos eles para Deus, se propondo e se esforçando por andar
constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência.

Referencia Bíblica: II Tm 2.25,26, Lc 24.47, At 11.18,20,21, Zc
12.10,At 2.37, Ez 18.30,32, Lc 15.17,18, Os 2.6,7, Ez 36.31, Ez
16.61,63, Is 30.22, Lc 22.61,62, II Co 7.11, At 26.18, Ez 14.6 I Rs
8.47-50, I Sm 7.3 e Sl 119.59,128

HORÁRIOS:

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

Tema do Ano: Pregando a Palavra
ANO XXI
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04/12/2011

BOLETIM Nº. 48

A Anomalia da Normalidade
O que é normal? O que se entende por normalidade é aquilo que a
maioria, ou seja, 51% das pessoas aceitam como normal. Portanto, o que
em uma cultura é normal, em outra, pode ser considerado como anormal –
ou, na cultura do politicamente correto, uma coisa é aceitável ou não,
segundo o costume, época, região etc.
Entre as comunidades indígenas é comum (normal) o infanticídio. É
normal crianças serem enterradas vivas porque nasceram com
necessidades especiais. Para muitas tribos, inclusive no Brasil, como é o
caso dos índios xinguanos, “ninguém pode depender de outra pessoa para
viver” (http://www.cenargen.embrapa.br/publica/trabalhos/cot125.pdf). Os
gêmeos também são sacrificados, pois segundo a crença indígena, um é
mal e outro bom, mas, como não há como saber quem é o bom ou o mal,
sacrificam-se os dois. Mães solteiras ou cujo “casamento” não deu certo
também sacrificam a criança para que elas não cresçam sem o pai. As
crianças
albinas
entram
no
mesmo
caso
das
gêmeas
http://www.cenargen.embrapa.br/publica/trabalhos/cot125.pdf).
Criticar esse tipo de prática é considerado por alguns intelectuais de
etnocentrismo. O que devemos entender, segundo esse grupo intelectual, é
que uma cultura não deve olhar para outra com altivez; não se deve julgar a
cultura alheia com a ótica de nossa cultura. O que é normal para você pode
ser anormal para eles. Portanto, julgar é proibido.
Quando entendemos que é a cultura que determina o que deve ser
normal, muitos problemas encontram solução e outras dificuldades
aparecem: nem tudo que foi normalizado é correto fazer. No direito, se
separa normal jurídico de normal moral: “Alguns autores afirmam que o
Direito é um sub-conjunto da Moral. Esta perspectiva pode gerar a conclusão
de que toda a lei é moralmente aceitável. Inúmeras situações demonstram a
existência de conflitos entre a Moral e o Direito. A desobediência civil ocorre

quando argumentos morais impedem que uma pessoa acate uma
determinada lei. Este é um exemplo de que a Moral e o Direito, apesar de
referirem-se a uma mesma sociedade, podem ter perspectivas discordantes”
(José Roberto Goldim, http://www.ufrgs.br/bioetica/eticmor.htm).
Na cultura pagã do primeiro século, era comum (normal) a pedofilia.
“É sabido que em certas populações, em algumas épocas históricas, uma
forma de pedofilia era permitida e podia até assumir um caráter ritualístico
institucionalizado. Na Grécia era freqüente uma relação sexual entre homens
adultos e adolescentes, dentro de uma experiência de crescimento espiritual
e pedagógico. Enquanto o amor homossexual pelo adolescente era
permitido, ao contrário era punida a homossexualidade promíscua com
caráter pornográfico ou mercenário. Da mesma forma eram severamente
punidas as relações sexuais com as crianças impúberes. De fato na relação
amorosa a idade da criança não devia ser inferior aos 12 anos” (Franco De
Masi,
http://www.febrapsi.org.br/publicacoes/artigos/capsa2008_franco1.doc.).
Para os cristãos, a definição de normal está ligada intimamente ao
que é moral segundo a Bíblia. Portanto, muitas coisas que são consideradas
normais na cultura são consideradas como pecado e anormais para o
crente.
Outras definições interessantes trazidas pela Bíblia: a ligação do
normal com o natural, no sentido de a natureza para a qual o ser humano foi
feito (Rm 1. 18-32); o que é honroso e desonroso (1 Co 11.14) também visto,
por exemplo, por Paulo em sua carta aos Coríntios. No contexto da carta,
para um leitor atento, é claramente distinto o que é cultural e o que é
princípio moral (bíblico).
Muitas vezes, o costume de uma época está intimamente ligado ao
pecado. Consequentemente, o que se considera normal para algumas
culturas, é pecado para Bíblia. O vestuário e o corte de cabelo em Corinto
não eram apenas um modismo, mas caracterizava uma prática cúltica pagã
e imoral.
“Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer
se nomeiem entre vós, como convém a santos; nem conversação torpe, nem
palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes; antes, pelo
contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou
impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de
Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs; porque, por essas coisas,
vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais
participantes com eles” (Ef 5.3-7).
Cuidado, pois nem tudo que é normal é moral!
Deus nos abençoe!
Rev. Ricardo Rios Melo

Presbíteros e Diáconos de Plantão
Presbítero no Púlpito: Carlos Alberto
Diáconos Hoje: Edson e Sidnei
Pregadores: Manhã Pbto Marcus Lane/ Noite Rev. Ricardo Rios
04/12/11

♥ 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.

 SANTA CEIA: Hoje, no culto vespertino teremos a celebração da
Santa Ceia do Senhor. Preparemo-nos em oração.

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: O Conselho marcou a nossa

Assembleia Geral para o dia 18.12.2011, quando elegeremos a (o)
secretária da Igreja e daremos conhecimento do Movimento
Financeiro/2011 e do Orçamento/2012.

 PASTOR: O Pastor Ricardo está pregando no Congresso Unificado

do Presbitério Central, em Feira de Santana, desde ontem, e à noite
estará conosco. Oremos pelo nosso pastor.

 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)
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