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Em memória de mim 

 Alguns acontecimentos incomuns precisam ser registrados para que 
fiquem eternizados. São marcos importantes na história que visam a lembrar-
nos de que algo foi especial, único, extraordinário. Os memoriais atuam ativando 
nossa lembrança para o passado, permitindo que a alegria e os propósitos dos 
tempos pretéritos continuem vivos e presentes em nossas lembranças. 

  Encontramos, na Bíblia, inúmeros memoriais e seus significados. Foram 
feitos e escritos para serem lembrados pelas gerações futuras. Alguns memoriais 
na Bíblia foram registrados em livros; outros eram dias separados para 
comemorações; como por exemplo, o memorial da Páscoa ordenado por Moisés 
por ocasião da saída do Egito: “E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-
eis por festa ao Senhor; através das vossas gerações o celebrareis por estatuto 
perpétuo” (Êxodo 12.14). 

Alguns memoriais foram feitos de pedras ou com pedras, como o 
edificado por Josué.  

1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, 
dizendo: 2. Tomai do povo doze homens, um de cada tribo, 3. e ordenai-lhes, 
dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os 
sacerdotes os pés, tomai doze pedras; e levai-as convosco e depositai-as no 
alojamento em que haveis de passar esta noite. 4. Chamou, pois, Josué os doze 
homens que escolhera dos filhos de Israel, 5. um de cada tribo, e disse-lhes: 
Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão; e cada um 
levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de 
Israel, 6. para que isto seja por sinal entre vós; e, quando vossos filhos, no futuro, 
perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras?, 7. então, lhes direis 
que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da Aliança do Senhor; 
em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão, para 
sempre, por memorial aos filhos de Israel (Josué 4. 1-7). 

As vestes confeccionadas para os sacerdotes deveriam conter pedras que 
simbolizassem os filhos de Israel, como vemos no texto a seguir: “Porás as duas 
pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de 
Israel; e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória 
diante do Senhor” (Êxodo 28.12). 

Muitos outros memoriais foram ordenados por Deus para o seu povo. 
Jesus, por ocasião de sua morte e ressurreição, transformou o memorial judaico 
da Páscoa em memorial de libertação do pecado e condenação eterna.  

No memorial da Ceia do Senhor, somos lembrados de seu sacrifício na 
cruz, morte e ressurreição. Assim nos relatam as Escrituras Sagradas: ”Tomando 
um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo 
oferecido por vós; fazei isto em memória de mim” (Lucas 22.19). 

 A Igreja Memorial Batista no ano de seu 60º aniversário celebra a Deus 
as vitórias, as conquistas, o crescimento e o estabelecimento de sua história na 
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Capital Federal. O próprio nome “Memorial” nos lembra dos feitos poderosos do 
Senhor no passado, na ocasião da organização da igreja no Planalto Central. 
Celebramos ao Senhor por esta linda, preciosa e significativa data para honra e 
glória do Senhor e em memória dEle. 

 “Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança” (Lamentações de 
Jeremias 3.21) 


