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aqui, de modo que a Vulgata entendeu esse termo 
como “vulnos” (ferida), a LXX como traumata (ferida).

Em outras palavras, leais são as feridas [feitas] por 
aquele que ama. Amigos de verdade são leais até 
mesmo para nos machucar. São eles que nos ajudam a 
ver os nossos erros, que nos corrigem quando estamos 
errados, que apontam nossos erros. São eles que nos 
amam o su�ciente para nos machucar com a verdade. 

Pela graça de Deus, eu posso dizer que tenho 
amigos assim. Pessoas que me amam o su�ciente para 
me corrigir, confrontar e me direcionar. Graças ao amor 
deles posso dizer que hoje sou uma pessoa muito 
melhor do que seria se não os tivesse em minha vida.

Mas, e você? Que amigos você tem ao seu lado? 
Seria um grande desperdício de vida viver rodeado de 
pessoas que apenas o elogiam, concordam com você e 
acham que você sempre está certo. Seria um 
desperdício de oportunidade viver rodeado de pessoas 
que evitam machucá-lo com a verdade que você não 
vê. Seria muito triste não ter amigos que o amam de 
verdade. 

Por isso, procure amigos leais. Homens e mulheres 
que o amam o su�ciente para fazer feridas em você. 
São esses que serão usados poderosamente por Deus 
na sua vida.

Hoje meditando a respeito da vida, me lembrei de 
um verso que há muitos anos tinha marcado minha vida: 
“Quem fere por amor mostra lealdade” (Pv 27:6; NVI). A 
bem da verdade, eu não gosto muito dessa tradução da 
NVI, mas também sei que traduzir poesia hebraica não é 
fácil. O texto hebraico contém apenas três palavras: 
neemanim pitsei ‘ohev.

O primeiro e o último termo desse verso são verbos: O 
primeiro, aman é usado no Nifal (o modo verbal de Prov. 
27:6) para descrever aqueles que são leiais (�éis) ao rei 
(1Sm 22.14) ou para descrever o próprio Senhor como 
aquele que é �el (Is 49:7). Em outras palavras, esse termo 
descreve o caráter con�ável, leal e �el daquele que é 
descrito pelo segundo verbo nesse verso.

Duas traduções interessante traduções são oferecidas 
pelas antigas versões do AT para ‘ohev: A LXX traduziu o 
termo por �lós, “amigo.” A Vulgata, por outro lado, 
traduziu usando o adjetivo “diligens”, que descreve a 
qualidadade daquele que é “diligibilis”, amável, 
atencioso, cuidados. Seguindo a sugestão da LXX, até 
mesmo a tradução o�cial da Vulgata para o inglês 
(Douay-Rheims) usa o termo “friend” (amigo) aqui. 
Entretanto, acredito que a Vulgata tenha sido mais precisa 
aqui: Fiel (leal) é aquilo que aquele que ama faz. É 
verdade que um amigo verdadeiro é aquele que ama, mas 
traduzir como amigo pode encobrir o sentido mais 
especí�co do termo.

Por �m, o texto usa também o substantivo pitsei. Esse 
termo é constantemente traduzido como “ferida” (cf. Gen 
4:23; Ex 21:25; Is 1:6; Jo 9:17; Prov 20:30; 23:29; 27:6). 
Pouco espaço há para se entender o sentido desse termo 
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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
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Como é notório, o número de bebês de 0 a 3 anos tem 
aumentado.
Necessitamos de mais pessoas integrando a equipe de 
cuidado para com os pequenos. 
Para isso, realizaremos um treinamento com as pessoas 
interessadas em servir ao Senhor nesse ministério.

27/05 - 09:30 - Sala C1
Homens e Mulheres são bem-vindos!

FICOU INTERESSADO (A)? 
Envie um e-mail para: 
nathanael@igrejafonte.org.br
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Nova Sociedade: Contemplando o nosso Deus - Sl 139
Preletor: Fabio Grigorio

ANOTAÇÕES

Introdução
   

A compreensão correta acerca de quem é Deus deve nos 
conduzir a um melhor entendimento de quem somos e de 
como cultivar com Ele uma relação genuína e 
transformadora.

1ª Compreensão: Deus é aquele que

 

Sl 139.13-15

Sl 139.14

Sl 139.16

2ª Compreensão: Deus é aquele que

 

Sl 139.2,3

Sl 139.2,3

Sl 139.4

3ª Compreensão: Deus é aquele que

 

Sl 139.7,8

Sl 139.5

Sl 139.9,10

Sl 139.9,10



ANOTAÇÕES

Membros a serem recebidos:
- Adriano Diniz
- Alexandra L. P. M. Amaral
- Ana Flavia P. Vieira
- André Curvello
- André M. Fernandes
- Andréia G. Teixeira
- Angela G. Garcia
- Anna Beatriz Nascimento
- Antonio Finamore
- Bruno G. Teixeira
- Bruno L. Santos
- Camila Braga
- Carolina Agostinho
- César Santos
- Cilene Fescina
- Daniele Cruz
- Darlan Bonetti
- Efrain Cruz
- Elaine F. Samara
- Elias Braga
- Eneias Ramos Jr
- Felipe T. Angelo
- Gabriela F. Ramos
- Gilvair Baqueiro
- Gustavo R. Santos
- Isabella Baqueiro

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os 
membros para reunirem-se em Assembleia Geral 
Especial para Admissão de Novos Membros no dia 
06/05/2018, 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: deliberar sobre a admissão 
de novos membros. 

Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como 
membros. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que 
desabone a doutrina ou conduta deles, procure um dos 
pastores dentro de 15 dias.           

- Jayme Justino Jr
- Jolivan Gomes
- Joyce R. Santos
- Júlia Pisciotto
- Leandro Brunassi
- Leticia Agostinho
- Letícia R. Santos
- Lucelena Justino
- Maria Lúcia Baqueiro
- Mauro Holtz
- Mayani Ribeiro
- Miriam Suleiman
- Pedro Henrique Baqueiro
- Rafael P. Oliveira
- Rafael S. Batista
- Raphael Santana
- Rebeca Agostinho
- Renata Holtz
- Rita Giesbrecht
- Rosângela Gontijo
- Silvia Finamore
- Thaís Gomes
- Thayssa Oliveira
- Thiago Borella
- Vitor Ferreira

Membresia

Geral Especial para Admissão de Novos Membros

Comunicamos o falecimento do Sr. Menaldo, pai de 
Márcio, Marcelo e Maurício Alves no dia 16 de maio. 
Aos familiares, a nossa oração para que Deus os 
conforte e fortaleça. 

Falecimento:

Conclusão: Minhas reações à contemplação
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