Igreja Presbiteriana
Presbiteriana Memorial da Barra
ORDEM LITÚRGICA

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

Culto Matutino

Culto Vespertino

Leitura Bíblica: Sl 24
Oração de Adoração
Hino: 11 (Trindade Santíssima)
Leitura Bíblica: Sl 25
Oração e Confissão
Hino: 68 (Necessidade)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 25-34
Hino:177 (Firme nas Promessas)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

Leitura Bíblica: Ne 8.1-12
Oração de Adoração
Hino: 27 (Um Hino ao Senhor)
Leitura Bíblica: Is 6.1-13
Oração e Confissão
Hino: 269 (Pureza no Sangue de
Cristo)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Sl 34.10
Hino: 62 (Hino de Gratidão)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

ANIVERSARIANTE DA SEMANA
♥ Júlia Queiroz Lisboa Fernandes 18/06
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 51. Qual foi o estado de exaltação de Cristo?
Resposta: O estado de exaltação de Cristo compreende sua ressurreição,
ascensão, o assentar-se ele à destra do Pai, e sua segunda vinda para
julgar o mundo.
Referencia Bíblica: Lc 24.51, At 1.9-11, Ef 1.20, At 1.11, At 17.31

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
XXI

DATA: 12/
12/06/2011
2011

BOLETIM Nº. 23

“Como Se Não Houvesse Amanhã”
Rev. Ricardo Rios Melo
Existe uma música, da banda de rock brasileira Legião Urbana, escrita por
Renato Russo, que em seu refrão diz: “É preciso amar as pessoas como se não
houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há.” Essa letra
tem nuances contextuais e um grande aspecto introspectivo. Apenas me fixarei no
belo refrão. Acredito que Renato Russo estava correto em afirmar que precisamos
amar as pessoas como se o amanhã não existisse.
A Bíblia fala que o amanhã trará o seu próprio cuidado: “Não vos
inquieteis, pois, pelo dia de amanhã; porque o dia de amanhã cuidará de si
mesmo. Basta a cada dia o seu mal” (Mt 6.34). Parece-nos que a Bíblia, apesar de
nos falar da esperança e da certeza da vida futura, nos chama a viver o hoje: “antes
exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama Hoje,
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado” (Hb 3.13). Ao citar
o Sl 95, o autor aos Hebreus exorta-os com a lembrança do que acontecera no deserto
onde o povo de Deus errou no coração (Hb 3.10) e colocaram o Senhor à prova (Hb
3.9), sofrendo a justa reprovação do Senhor.
A vida cristã trabalha com a idéia contínua de prioridade e urgência. O povo
de Deus no deserto deveria ouvir a voz do Senhor na oportunidade que a graça de
Deus se manifestou. Os ouvintes da carta aos Hebreus deveriam ouvir a exortação no
“tempo que se chama hoje”. Essa exortação mostra a urgência do arrependimento e
da vida de fidelidade que o povo de Deus no Antigo e Novo Testamento deveria ter.
Aproveitar o hoje, pois o amanhã não se sabe se existirá, pelo menos, para nós: “Eia
agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um
ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá
amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco, e logo se
desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e
faremos isto ou aquilo” (Tg 4.13 -15).

Se somos, como diz Tiago, um vapor que logo se evapora, temos que viver
cada momento na intensidade dele; aproveitar as oportunidades. Contudo, a forma de
se aproveitar o momento presente é que se deve questionar: como fazer isso? No
conceito bíblico é viver para a glória de Deus em tudo que fazemos: trabalho, estudo,
cultura, diversão, amor, amizade, família: “Portanto, quer comais quer bebais, ou
façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus” (1Co 10.31). Dentro
do pensamento reformado, a idéia é: coram deo (diante da face de Deus).
A música de Renato Russo continua ecoando “É preciso amar as pessoas
como se não houvesse amanhã”. Cabe-nos a segunda pergunta: o que é amar o outro
como se não houvesse amanhã? Se perguntássemos isso aos servos do passado, eles
não hesitariam em dizer: pregar o evangelho com tamanha intensidade e com o
sentido real da urgência de não sabermos se será o último dia em que pregamos ou,
principal e precipuamente, se os nossos ouvintes terão outra oportunidade: “(...) Sois
um vapor que aparece por um pouco, e logo se desvanece” (Tg 4.14).
Segundo Albert Mohler Jr. “o pregador pastor puritano Richard Baxter fez
esta observação: ‘Prego como se jamais tivesse de pregar novamente, prego como
um moribundo a pessoas moribundas’. Com expressão vívida e um senso de
seriedade do evangelho, Baxter entendeu que a pregação é, literalmente, uma questão
de vida ou morte. A eternidade pende na balança à medida que o pastor prega”1
(grifos meus).
Pregar o evangelho é a maior forma de amor que podemos demonstrar, pois
trata-se do amor infinito de Deus que não poupou Seu Filho para nos absolver da
condenação eterna: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna” (Jo 3.16).
Pregar o evangelho demonstra que estamos sintonizados com o sentimento e
obra de Cristo: “E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e
compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor; e começou
a ensinar-lhes muitas coisas” (Mc 6:34).
Amar as pessoas como se não houvesse amanhã é criar as oportunidades e
não esperar o tempo passar: “prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo,
admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino” (2Tm 4.2); é
cumprir o Ide de Jesus sem acepção de pessoas: “E disse-lhes: Ide por todo o
mundo, e pregai o evangelho a toda criatura” (Mc 16:15).
Amar as pessoas como se não houvesse amanhã é pregar vida a quem está
morto: “Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados” (Ef
2.1).
Queridos, provavelmente Renato Russo quis abordar dois aspectos em sua
canção: o social e o da afetividade contextual do próprio autor ao salientar a
necessidade do amor mútuo. É claro que, sendo oriundo de um mundo ocidental e
brasileiro, Renato Russo foi amplamente influenciado pelo cristianismo, no que tange
1

Albert

à figura da parábola do Bom Samaritano. Contudo, mesmo que haja um sentido
social da época da parábola, embora não único, a concretização desse amor ao
próximo intenso e urgente só podemos encontrar no Evangelho.
Renato se foi como um “vapor”. Sua canção e sua história marcaram uma
época. Mas, o fato é que como alvo da graça comum de Deus, ele cantou algo que
deveríamos refletir e agir. Em um mundo caído e efetivamente orgulhoso e egoísta (2
Tm 3.1-5), a mensagem afetuosa e social de Renato Russo é atual. Porém, pouco terá
efeito, pois “Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os
olhos a um cego de nascença” (Jo 9.32). Para a Bíblia, assim como Jesus curou esse
cego de nascença, Ele precisa abrir os nossos olhos, pois ele é a luz do mundo (Jo
8.12). Todo aquele que está fora dEle está cego pelo deus deste século: “nos quais o
deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus”
(2 Co 4.4).
Portanto, nem o socialismo, comunismo ou qualquer ismo poderá fazer com
que o homem ame ao próximo como a si mesmo: “isto ele respondeu: Amarás o
Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas
forças e de todo o teu entendimento; e: Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
(Lc 10.27).
É necessário nascer de novo! “A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em
verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de
Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho?
Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu
Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer: importa-vos
nascer de novo” (Jo 3. 3-7).
Como devemos viver o hoje? Como se não houvesse amanhã!
1)
2)
3)

Se já nascemos de novo: refletindo a vida nova que nos foi
concedida gratuitamente no amado;
Se já nascemos de novo: amando as pessoas intensamente
pregando o Evangelho da graça, antes que o “vapor” se dissipe;
Se você não nasceu ainda do alto (de Deus), precisa se
arrepender no tempo que se chama Hoje.

Que Deus nos ensine a viver para a sua glória remindo o tempo!
“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim
como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus” (Ef 5. 15,16).
Deus nos abençoe!
Rev. Ricardo Rios Melo

Mohler

Jr.,

A

Urgência

da

Pregação,

https://sites.google.com/site/espacodabiblia/artigos-1/a-urgencia-da-pregacao,
acesso em 10/06/2011.

Presbíteros e Diáconos de Plantão
Presbítero no Púlpito: Adelaor Fernandes
Diáconos Hoje: Edson e Jorge
Pregador: Manhã/Rev. Ricardo Rios Melo/Noite Rev. Ricardo Rios Melo
12/06/11

♥

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.

♥

BODAS! Parabenizamos o casal Valtércio e Jaidete (18/06)
completando 6 anos de casamento. Que o Senhor os abençoe!!!! “O que
Deus ajuntou não separe o homem” (Mc 10.9)


 TRABALHO NOS LARES: No dia 16.06.11, 5ª feira, às 19:30h, na

casa de nossos irmãos Alberto e Marisa .Todos os irmãos estão
convocados! Endereço: Rua – César Zama, 237, apt. 302 Barra.

 SONORIZAÇÃO: No dia 16 de junho, às 16h teremos treinamento para

operação da sonorização da Igreja, (mesa de som, microfone,
instrumentos, etc.).

 LÍDERES: Ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de julho o Seminário: Um

Novo Século a Procura de Líderes. Na Igreja Batista MetropolitanaIBAM. Para garantir sua participação é necessário fazer a inscrição no
valor R$ 50,00 reais, até o dia 19/06. Favor procurar Pbt. Marcus Lane.

 OFERTA MISSIONÁRIA: Hoje, é o dia do levantamento da oferta para

missões! Será entregue durante o ofertório do culto matutino e
vespertino.

 ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: Pablo (filho de Elcy) Samuel (esposo

de Eliana), Moranguinho e Júlia, Eliana Lisboa, Adenias, Pb José
Ribeiro, Sr. Sebastião e D.Zélia, César Rui, Cremilda e Igor, Maria
Aparecida, Oleone, Reginaldo, Helena, João Fontes, Paulo Vitor,
Wagner Gilberto Cajazeiras, Yêda Cajazeiras, Marco Antonio, Adrielle,
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)

