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Culto Matutino
Leitura Bíblica: Gn 36.1-19
Oração de Adoração
Hino: 21 (Deus de Abrão)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mc 4.1-9
Hino: 33 (Maravilhas Divinas)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

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

Culto Vespertino
Leitura Bíblica: Gn 36.20-30
Oração de Adoração
Hino: 26 (Ao Deus Grandioso)
Leitura Bíblica: Sl 27
Oração e Confissão
Hino: 362 (Brilhando Por Jesus)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mc 4.10-20
Hino: 62 (Hino de Gratidão)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
• Célia Litieri Brentz
• José Jorge Leite Santos
• Marinalva dos Santos
• Fábio Henrique Gomes
• Jônatas Lima Povoas

Barra

25/12
25/12
27/12
27/12
30/12

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!

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

DATA: 25/12/2011

BOLETIM Nº. 51

Porque Celebramos o Natal
por
F. Solano Portela
Não encontramos na Bíblia a menção do termo
NATAL, nem indicações de que os Cristãos primitivos
celebravam o aniversário do nascimento de Jesus.
Entretanto, quase que a totalidade do mundo Cristão
comemora esta data no dia 25 de dezembro. Porque
esta comemoração? É lícito celebrarmos uma festa
que não é explicitamente citada na Bíblia?
Retroagindo na história da Igreja, vamos encontrar
Clemente de Alexandria, no 2º século depois de
Cristo, citando as diversas opiniões que existiam na
ocasião, sobre a data do nascimento de Jesus. Ao fim
do 4º século, já encontramos registros de que as
igrejas
promoviam
trabalhos
especiais,
em
comemoração conjunta ao nascimento e ao batismo
de Cristo, que, segundo as opiniões da época, haviam
ocorrido na mesma data, em anos diferentes. No 5º
século, Agostinho escreveu o seguinte trecho: “...de

acordo com a tradição, Ele nasceu no dia 25 de
dezembro.” Esta tornou-se a data aceitável para as
igrejas do ocidente, sendo que no oriente, a data
observada é o dia 6 de janeiro.
Gradualmente
a
celebração
do
Natal
foi
assimilando vários costumes existentes nas nações
que iam recebendo o Cristianismo. Muitos deste
costumes, pagãos em origem, foram se transformando
e, vencidos pelo Cristianismo, foram se enquadrando
no espírito de Natal.
Os Reformadores do século XVI, aceitaram a
celebração do Natal como uma legítima expressão de
adoração Cristã, dando assim continuidade à
tradição.
Hoje, alguns pequenos grupos de Cristãos não
aprovam a celebração do Natal, quer pela falta de
menção explícita na Bíblia, quer pelo número de
regionalismos incorporados à celebração. Não
achamos, entretanto, que a Bíblia aprove esta
condenação à celebração. Pelo contrário, ela é enfática
em sua colocação da importância histórica e teológica
do nascimento de Cristo. Esta ênfase está evidenciada
nos registros da adoração dos pastores (Lucas 2:812), nas dádivas recebidas dos Magos (Mateus 2:1-11)
e nas admoestações de Paz e Boa Vontade
expressadas pelos anjos (Lucas 2:13 e 14). Todos
estes registros representam celebrações históricas do
Natal.
Havendo a conscientização de que o Natal é antes
de tudo nossa demonstração de gratidão pelo advento
daquele que veio salvar a nós, pecadores; daquele que
veio nos reconciliar com Deus; daquele que veio e
venceu a morte, podemos dizer que assim o Natal
estará sendo celebrado apropriadamente e de forma
legítima.

Nós, Evangélicos, devemos utilizar esta ocasião
como uma oportunidade dada por Deus para
adorarmos a Ele e testemunharmos do Seu nome ao
mundo.
www.monergismo.com
Presbíteros e Diáconos de Plantão
Presbítero no Púlpito: Caio Almeida
Diáconos Hoje: Jorge e Sidnei
Pregador: Manhã / Noite Rev. Ricardo Rios Melo
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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.
ΕΕ

ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: Sr. Jaime (pai de Jaidete), Sérgio (Filho
de Gonçalves), 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)

CONFISSÃO DE FÉ
Pergunta 80. Os crentes verdadeiros poderão ter certeza infalível
de que estão no estado de graça, e de que nesse estado perseverarão
para a salvação?
Resposta: Aqueles que verdadeiramente crêem em Cristo, e se esforçam
por andar ele com toda boa consciência, podem, sem uma revelação
extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça, e
de que nesse estado perseverarão para a salvação, peça fé baseada na
verdade das promessas de Deus e pelo Espírito que os habilita a
discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas de vida,
testificando aos seus espíritos que eles são filho de Deus.
Referencia Bíblica: I Jo 2.3, I Co 2.12, I Jo 4.13,16, I Jo 3.14,1821,24, Hb 6.11,12, Rm 8.16, I Jo 5.13, II Tm 1.12

