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O Candidato e Sua promessa

Igreja Batista Fonte | 21 de Outubro de 2018

ganância, que é idolatria." Cl 3:5 Sejamos sensatos, 
vamos evidenciar o sacrifício de Cristo em nós, agir como 
alguém que compreende as tensões deste mundo caído 
e que reconhece que não haverá nenhum salvador da 
pátria além do qual as Escrituras já revelaram, e que 
continua se revelando aos seus de maneira 
sobrenatural.

Há apenas um "Candidato" cujas promessas nunca 
serão abandonadas ou esquecidas. Há apenas um 
"Candidato" que possui uma �cha limpa em todos os 
seus dias. Há apenas um "Candidato" que entregou sua 
vida voluntariamente e abdicou de Seus direitos para 
dar vida aos necessitados, miseráveis, assassinos, 
adúlteros, ladrões, corruptos. (Rm 3.10-12) É apenas 
neste "Candidato" que você deve depositar sem reservas 
e sem dúvidas a sua esperança. Ele não promete que não 
haverá mais lutas e di�culdades enquanto estamos 
neste mundo; mas Ele garante que um dia estaremos 
numa Pátria muito mais elevada, onde ser de "Primeiro 
Mundo" nem se compara a sua realidade. 

Se cristãos professos têm expressado suas 
esperanças em homens e não neste "Candidato", 
esperam em vão. Se há quem espere grandes feitos do 
"Candidato" apenas para esta vida, é bom lembrar que o 
compromisso dEle é agradar ao Soberano do Universo e 
não a homens, isso frustrará muito de suas expectativas. 
Diante de muitas de suas promessas, por mais que tudo 
pareça desabar, apegue-se nesta: "Eu estarei sempre 
com vocês, até o �m dos tempos". Mt 28:20

De quatro em quatro anos escolhemos homens para 
cuidar de nossa cidade, estado e país. As propagandas 
invadem os jornais de TV aberta, as rádios, as redes sociais, 
e tantos outros meios de comunicação. Pessoas 
aleatoriamente divulgam as propostas e promessas de 
seus candidatos por convicção, alguns recebendo algo em 
troca por isso e outros não. Inúmeros candidatos, inúmeras 
propostas nas áreas de saúde, segurança, educação, 
cultura e tantas outras. E ao passar de vários mandatos, 
vemos uma in�nidade de promessas jogadas ao vento. Em 
tempos como estes em que vivemos, quem será digno de 
nossa con�ança?

Em um país repleto de corrupção, bom mesmo seria 
ter em quem con�ar, em quem depositar todas as 
esperanças. Se você deseja encontrar com alguém que 
tenha promessas de um futuro justo, que não engana, e 
tem todo poder para cumprir o que diz, não olhe para 
direita nem para esquerda, olhe para o alto. "Portanto, já 
que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas 
que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de 
Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e 
não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a 
sua vida está escondida com Cristo em Deus." Cl 3:1-3

As Escrituras ensinam claramente: "Assim diz o 
Senhor: "Maldito é o homem que con�a nos homens, que 
faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração 
se afasta do Senhor." Infelizmente a Palavra de Deus tem 
sido esquecida por alguns de seus �lhos. Há muitos 
cristãos genuínos sendo enredados por vãs �loso�as 
terrenas (Cl 2.8), por comportamentos inadequados; e a 
estes cabe a exortação do apóstolo Paulo: "Assim, façam 
morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: 
imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a 
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CULTOS

Outubro e novembro | Início 07 de outubro

Módulo de 8 aulas
Escola Bíblica

O Evangelho de Marcos – Módulo 2

CURSO PROFESSOR LOCAL

José Remígio PS

Cronologia do Antigo Testamento Arthur Guilherme C4

Criação de filhos | 6-12 anos Ministério Educação de Filhos C3

Contracultura | Cosmovisão Cristã e suas implicações Paulo Alves C5

Wagner Fonseca e Felipe Coelho C61 Timóteo

Erasmo Cardoso e João Mengaldo MzO caráter do homem cristão

Classe de Integração

CURSO PROFESSOR LOCAL

Ministério de Integração C4

Jeremias Lucas Lisboa e
Nathanael Baldez C6

ADULTOS

ADULTOS

Currículo Semear

Discipulado transformador para jovens

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

As prioridades do Reino Caio Bueno

Lucas Lyra

Chalé 2

C1

PREAS

Disciplinas Espirituais Líderes Impulse C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Integridade

em sociedade

- - --

Integridade
em sociedadeFernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite



AGENDA CONTRIBUIÇÕES

PROGRAMAÇÕES
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Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Grupos nos Lares
(Consulte horários no site)
Segunda-feira
19h30 - CTL
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens (Mensal)
14h00 - Escola de Artes
19h30 - Ensaio do Coral
19h30 - Musicando

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08

Identi�que a sua oferta para �nanceiro@igrejafonte.org.br

AG: 2297-7 CC: 5454-2

AG: 6548 CC: 26.468-5

Faça suas contribuições em cheques, depositando nas saídas 
laterais do auditório. Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

Sábado
Programação PREAS (Quinzenal)
Programação Adolescentes
Programação Jovens
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Bíblica de Adultos
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Tempo de Restauração: Integridade em sociedade - Ne 5.14-19
Preletor: Fernando Leite
Introdução
Pv 11.14: Pv 28.15; Pv 29.2 

   

A escolha sábia e prudente da liderança da nação terá 
impacto nas condições de vida do povo nos anos que se 
seguem.

Neemias nos apresenta a diferença em um grande líder 
que nos auxilia nas escolhas que fazemos de nossos 
líderes.

Qual a maneira usual de ocupar a posição de liderança?
Ne 5.14-15

Um modelo de liderança alternativo
Ne 5.14,18,15-18

ANOTAÇÕES



Conclusão
ANOTAÇÕES

O que o tornou diferente?
Ne 5.15,18; Mt 5.7; Ne 5.19; At 10.1-4,34-43

igrejafonte.org.br

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

(19) 3289.4501

igrejafonte.cps

igrejafonte
Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim

www

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária para Referendo no dia 
28/10/2018, em primeira convocação, 15 (quinze) minutos antes 
do início da Programação O�cial da Igreja, com a maioria absoluta 
dos membros e em segunda convocação, 15 (quinze) minutos após 
a primeira chamada, com a presença de qualquer número de 
membros, na sede da Igreja, para tratar da seguinte ordem do dia: 
I – Referendar os nomes sugeridos pela Comissão de 
Indicações para o Colegiado (composto pelos Pastores, 
Coordenadores e Anciãos) e a Diaconia; e
II – Eleger os membros do Conselho Fiscal.
A assembleia permanecerá aberta até 30 (trinta) minutos após o 
término da Programação O�cial da Igreja, quando será proclamado 
seu encerramento.

Assembleia Geral Ordinária para Referendo


