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Princípios vitais para problemas atuais
Não são poucos os que subestimam o a suficiência
das Escrituras para trazer ajuda, esperança e cura aos que
lutam com vários tipos de problemas e diagnósticos
psicológicos ou psiquiátricos. Entretanto, a falta de
conhecimento das verdades bíblicas e de como as
Escrituras tem ajudado pessoas a vencer seus problemas e
a experimentar libertação, pode explicar tal atitude dos
que não dão valor ao aconselhamento bíblico.
Conselheiros bíblicos têm trabalhado e provado que
os recursos de Deus presentes nas Escrituras são
suficientes para ajudar pessoas com seus problemas que
necessitam de aconselhamento.
Aconselhar biblicamente é reconhecer a suficiência
das verdades bíblicas para todas as questões relacionadas
à vida e à piedade. Diante das opiniões inconstantes e
limitadas dos homens, reconhecer a suficiência das
Escrituras é concordar que “...ela restaura a alma e dá
sabedoria...” (Sl 19.7); que “...toda ela é inspirada por Deus
e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na
justiça...” (2 Tm 3.16,17) e que em Cristo, “ Deus nos tem
dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade...
livrando-nos das paixões do mundo” (2 Pe 1.3,4)
Outro princípio vital a ser considerado é que tanto os
conselheiros quanto os aconselhados precisam se sujeitar
ao poder transformador do Evangelho de Cristo (Rm
1.16). Não há conselheiro eficaz sem o poder do
Evangelho e não há casos impossíveis, por causa desse
poder em Cristo. Um exemplo disso é visto na carta de
Paulo aos coríntios, quando ele se refere a pessoas que
foram transformadas pelo poder desse Evangelho. Veja: “
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de
Deus? Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras,
nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem
ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes,
nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes
alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes
santificados, mas fostes justificados em o nome do

Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. (1 Co
6.9-11). Muitos, hoje, duvidam que pessoas com tais
comportamentos possam ser transformadas. Mas, não
há impossíveis para Deus!
Entretanto é indispensável considerar que as
pessoas não mudam se seus corações não forem
transformados. Aliás, esta é uma das verdades que
mais distingue o aconselhamento bíblico das terapias
humanistas e seculares. Deus deseja transformar vidas
e leva-las à estatura de Seu Filho; e não simplesmente
levá-las ao alívio dos seus sintomas! Ele transforma o
coração humano pela suficiência da Sua Palavra e o
poder do Seu Espírito.
Sendo assim, um terceiro e último princípio vital
que gostaria de destacar é a centralidade do coração.
Devemos ter sempre cuidado com o
comportamentalismo. O poder de Deus é efetivo nos
níveis mais profundos do ser humano e o foco central
deve ser o coração. Jesus disse que é do interior do
homem que procedem os maus desígnios, homicídios,
adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos,
blasfêmias. (Mt 15.19)
Conselheiros bíblicos colhem sintomas e observam
comportamentos dos seus aconselhados; porém,
buscam especialmente ajudar as pessoas a discernir as
motivações, crenças e anseios do coração, à luz das
verdades bíblicas. Deus conhece e transforma o coração
para que haja uma mudança profunda e permanente
de vida.
Aproveite as oportunidades para aconselhar
biblicamente, mas lembre-se da vitalidade da
suficiência das Escrituras, do poder do Evangelho e da
centralidade do coração!
Oswaldo Carreiro
oswaldo@igrejafonte.org.br
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ESCOLA BÍBLICA

9h30 às 11h00

ADULTOS

Curso

Professor

Local

Predestinação e Livre-Arbítrio

Marcelo Feltrin e Alcides Bazioli

PS

Rute – Um Deus provedor

Wesley Aquino e José

C3

Contextualização do Evangelho

Paulo Adolfo

C4

Vivendo no limite

Aniel Chaves

C5

Teologias Contemporâneas

Lucas Lisboa

C6

Curso

Professor

INFANTIL

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Local
Diversas

PREAS

Heróis da fé?

Caio Bueno e Lucas Gurgel

Chalé 2

JOVENS

Família? Pra que falar sobre “isso”?

Rosana Marinho

C3

Curso

Professor

Local

Discipulado Transformador

Fabio Grigorio e Welbe Bragança

C4

Jesus: Ensinos e Expectativas

Marcelo Berti

C6

Disciplinas Espirituais

Líderes Impulse

C3

Noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

ADOLESCENTES
CULTOS

9:30

Preletor

18:00

Preletor

ADULTOS

Entre 4 paredes

Paulo Alves

Entre 4 paredes

Paulo Alves

INFANTIL

-

-

-

-

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*

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
*Férias

Rua Tenente Alberto Mendes Jr, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501
www.igrejafonte.org.br
/igrejafonte.cps

/igrejafonte

secretaria@igrejafonte.org.br

CONTRIBUIÇÕES
Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08
Identifique a sua oferta para
financeiro@igrejafonte.org.br

Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2

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.

Visualize o Boletim Digital!

Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim
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ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

Assembleia Geral Ordinária
O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária no dia
15/07/2018, 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 tratar da seguinte ordem do dia: prestação de
contas e relatório do Conselho Fiscal com relação ao
exercício de 2017.

