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que pertence a Deus por direito, e que Ele nos con�ou para 
administrar.

Há ainda no texto uma 6a atitude presente naquelas ofertas, 
e que precisamos também adotar:
"17  E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da 
sinceridade te agradas; eu também, na sinceridade de meu 
coração, voluntariamente dei todas estas coisas; e agora vi com 
alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te 
deu...20  Então, disse Davi a toda a congregação: Agora, louvai ao 
SENHOR, vosso Deus. Então, toda a congregação louvou ao SENHOR, 
Deus de seus pais; e inclinaram-se e prostraram-se perante o 
SENHOR e perante o rei."

Devemos ter como objetivo sincero em nossas ofertas 
agradarmos a Deus. Ele se agrada quando, expressamos 
voluntariamente e de todo o coração nosso louvor e adoração 
através do sustento da Sua obra. 

Lembremos que a igreja é um projeto do Senhor, que Ele 
sustenta através das ofertas do seu povo. Os custos para 
manutenção da nossa igreja em particular são recorrentes. Assim, 
uma 7a atitude vital é esperada de todos nós, membros da Igreja 
Batista Fonte: Fidelidade. 

Que todos desenvolvamos esse senso de responsabilidade e 
privilégio a �m de sermos encontrados por Ele �éis e diligentes ao 
expressarmos todas essas atitudes enquanto participamos do 
sustento da Sua obra. 

E que nossas ofertas, ao serem uma expressão genuína do 
nosso amor, gratidão, louvor e adoração ao Senhor, "subam" a 
Deus como aroma agradável, para que desfrutemos das suas 
bênçãos reservadas para os contribuintes aprovados e que vêm 
em retribuição proporcional:
"E isto a�rmo: aquele que semeia pouco pouco também ceifará; e o 
que semeia com fartura com abundância também ceifará. Cada um 
contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou 
por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus 
pode fazer-vos abundar em toda graça, a �m de que, tendo sempre, 
em tudo, ampla su�ciência, superabundeis em toda boa obra," 
(2 Co 9:6-8).

Consideremos a relação entre nossas ofertas e nossa adoração a 
Deus, através do precioso exemplo e das atitudes demonstradas no 
texto de 1Crônicas 29. Naquele contexto, Davi manifesta seu desejo 
de construir um Templo ao Senhor, e ele se dispõe tanto a trazer sua 
expressiva e generosa oferta pessoal para esse �m quanto a 
mobilizar o povo para que �zesse o mesmo:
"5 Quem, pois, está disposto, hoje, a trazer ofertas liberalmente ao 
SENHOR?...9 O povo se alegrou com tudo o que se fez 
voluntariamente; porque de coração íntegro deram eles liberalmente 
ao SENHOR; também o rei Davi se alegrou com grande júbilo."

Pelo texto notamos 3 atitudes que acompanharam aquelas 
ofertas, e que devem acompanhar as nossas:

1a atitude: Ofertar com generosidade (sem mesquinhez ou 
avareza).

2a atitude: Ofertar com alegria (sem constrangimento ou 
lamento).

3a atitude: Ofertar com liberalidade (voluntariamente - não 
somente por obrigação ou compromisso).

Há uma 4a atitude presente naquelas ofertas, que devemos 
reproduzir nas nossas:
"10 Pelo que Daavi louvou ao SENHOR perante a congregação toda e 
disse: Bendito és tu, SENHOR, Deus de Israel, nosso pai, de eternidade 
em eternidade.11  Teu, SENHOR, é o poder, a grandeza, a honra, 
a vitória e a majestade; porque teu é tudo quanto há nos céus e 
na terra; teu, SENHOR, é o reino, e tu te exaltaste por chefe 
sobre todos.12  Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na 
tua mão há força e poder; contigo está o engrandecer e a tudo dar 
força. 13  Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu 
glorioso nome..."

Precisamos ofertar em louvor, adoração e gratidão a Deus, pois 
Ele é digno!

Vejamos uma 5a atitude presente naquelas ofertas, e que 
devemos imitar:
"14  Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos 
dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas 
mãos to damos. ... 16  SENHOR, nosso Deus, toda esta abundância 
que preparamos para te edi�car uma casa ao teu santo nome vem da 
tua mão e é toda tua..."

Precisamos reconhecer que Deus é o nosso provedor, e não a 
nossa capacidade pro�ssional e produtiva. Assim, não ofertamos 
aquilo que nos pertence ou que conquistamos, mas, a rigor aquilo 
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7 Atitudes de Adoração Genuína Através das Nossas Ofertas
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AGENDA
Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Koinonia
(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

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

Faça suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo. 
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



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Avulsa Avulsa

-- -

Ebenezer Bittencourt Ebenezer Bittencourt

CULTOS

-

ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Amizades e In�uências Caio Bueno e Lucas Lisboa

Entendendo e Vivendo a Santidade Paulo Berti C2

PSQuem é você quando ninguém está olhando Alcides Bazioli

Chalé 2

JOVENS Jesus Cristo, CEO Alex Souza C5

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Disciplinas Espirituais Líderes Impulse C3ADOLESCENTES

ADULTOS
A Vida de Davi C4Henrique Blandy e Yury Veris

Seitas e Heresias C5Wagner Fonseca e Roni Moreira

O livro do Rei - Isaías (parte 1) C6Leonardo Salgado

Classe de Integração Ministério de Integração C3

Aconselhamento Bíblico Ministério de Aconselhamento C4

Filipenses - Uma vida alegre e digna José Rodrigues C6

Panorama do Novo Testamento Paulo Marcos e Felipe Silva Mz
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NOVO MÓDULO CTL |  CAMPINAS
TODA SEGUNDA DAS 19H30 ÀS 22H00
07/MAIO A 25/JUNHO DE 2018
PROF. RONY SANTOS
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