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Humildade na resolução de con�itos

Igreja Batista Fonte | 11 de novembro de 2018

assim é mais difícil de ser morto ou arrancado que 
outros pecados. Ele impede a descoberta de si mesmo. 
Ele não permite que o pecador veja seu orgulho quando 
é reprovado; nem permitirá que o pecador o confesse se 
o enxergar; nem odiar a si mesmo e abandoná-lo. 
Mesmo quando reconhece todas as evidências do 
orgulho nos outros, não o reconhecerá em si mesmo. ”

Ao contrário, um cristão humilde reconhece a 
enormidade de sua própria dívida de pecado que Cristo 
perdoou na cruz, e em comparação, considera mínima 
qualquer ofensa que tenha que perdoar - Mt 18.21-35. 
O humilde ampli�ca de forma correta seus pecados à 
luz da graça e excelência de Deus a quem ofende; mas, 
o orgulhoso aumenta cada pequeno erro cometido 
contra ele e cada suposta omissão ou negligência em 
relação a ele, em razão da alta consideração que tem 
por si mesmo.

Deus nos chamou para sermos paci�cadores em 
um mundo sem paz. Ele espera que sejamos humildes 
como o Seu Filho Jesus Cristo – Fp 2.5-11. Reagiremos 
bem em meio aos con�itos se formos humildes e 
focarmos, acima de tudo, na glória de Deus!

Nestes últimos meses presenciamos uma grande 
escalada de provocações, ofensas, intolerância e 
agressões por ocasião das eleições. Muitos con�itos e 
pouca sabedoria e humildade para resolução dessas 
desavenças. Ainda que esse cenário seja lamentável, não 
nos surpreende tais comportamentos e reações a partir 
de pessoas que não conhecem a Deus e que não tem 
nenhum compromisso com as Escrituras. Entretanto, não 
fará sentido algum, observarmos esse tipo de 
comportamento na vida daqueles que são cristãos. Isso 
não é andar de modo digno!

Em sua carta aos efésios, o apóstolo Paulo exorta 
seus leitores a andarem de modo digno da vocação a que 
foram chamados e apresenta alguns pré-requisitos 
fundamentais para podermos lidar bem com nossos 
con�itos - (Ef 4.1-3). O primeiro deles é a humildade. Não 
podemos esperar que a nossa comunicação manifeste 
bons frutos na busca por solucionar con�itos, se o 
orgulho, em lugar da humildade, estiver governando 
nosso coração. 

Na verdade, o que na maioria das vezes impede que 
os con�itos sejam resolvidos é a falta de humildade ou o 
orgulho que é o oposto da humildade. Analise se você 
manifesta uma destas reações numa conversa ou 
discussão com alguém que pensa ou é diferente de você: 
Relutância em admitir quando está errado; �car na 
defensiva, transferir a culpa, justi�car, �car irado, 
impaciência ou aborrecimento quando contestado ou 
contrariado, quando injustiçado, ou ainda não se dispor a 
perdoar o ofensor.

Conforme a�rmou Richard Baxter, “orgulho é um 
pecado profundamente enraizado e que se auto preserva; 

Oswaldo Carreiro
oswaldo@igrejafonte.org.br



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

Grande Referência

- - --

Grande ReferênciaFernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite



AGENDA CONTRIBUIÇÕES

PROGRAMAÇÕES

Igreja Batista Fonte | 11 de novembro de 2018

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: Grande Referência - Ne 7
Preletor: Fernando Leite
Introdução
Sl 139.1-5,8-10; Sl 16.3; Fp 3.17

   

A soberania de Deus se estende por todo o tempo, local e 
experiências da vida e disponibiliza formação e 
desenvolvimento de cada �lho de Deus.

Características de Neemias que devem ser buscadas por 
cada �lho de Deus a�m de que alcance êxito em sua vida.

1ª Característica: Buscava a Deus - Ne 7.5

Deus atua no coração do ímpio
Pv 21.1; Ex 9.7,12; Hc 1.11,6

Deus atua no coração do piedoso
Ne 7.5; Sl 119.10,112, 18,27,37,36,71,32; Fp 2.12-13

ANOTAÇÕES



4ª Característica: Providenciou recursos
Ne 2.7-9; Ne 5.10,14-16,11-12; Ne 7.70-72

Conclusão: Copiando Neemias 

ANOTAÇÕES

2ª Característica: Homem que vivia com alvos
Is 43.7; Ef 1.4,6; Pv 16.1; Pv 20.18; Pv 21.5     

Estabelece alvos - Ne 2.5

Alcançava alvos - Ne 6.15-16; Ne 7.1

Renovava alvos - Ne 7.1-2,4-5, 1Cr 21.1

3ª Característica: De�nia responsabilidades - Ne 7.2,1,3
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O presidente da ADORE convoca os membros para reunirem-se em 
assembleia geral ordinária às 11h30min, no dia 18 (dezoito) de 
novembro de 2018 na sede administrativa da Igreja Batista Cidade 
Universitária, localizada na Rua Tenente Alberto Mendes Jr. nº 5 - 
Vila Independência - Barão Geraldo - Campinas – SP, para tratar da 
seguinte ordem do dia:  orçamento do ano de 2019. Com quorum 
de metade mais um dos membros. Caso não haja quorum 
su�ciente na primeira convocação, a assembleia �ca convocada 
desde logo para reunir-se no mesmo dia, em segunda convocação, 
15 (quinze) minutos após a primeira, com no mínimo de um quinto 
dos membros. Campinas, 04 de novembro de 2018.

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 
11/11/2018, em primeira convocação às 11h15, 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 autorização da 
contratação dos pastores Lucas Rathlef Lisboa e Nathanael 
Miranda Baldez. 

Assembleia Geral Extraordinária

Louvamos a Deus juntamente com Bruno e Livia Tamietti pelo 
nascimento do Pietro no dia 26/10. Que o Senhor dê aos pais 
força, graça e sabedoria para criá-lo em Seus caminhos.

Nascimento


