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O primeiro passa para o engajamento político
ELEIÇÕES – Esta é a pauta de muitas das nossas conversas,
seja no almoço de Domingo, no cafezinho do trabalho ou até
entre os amigos. Afinal, quem não fez ou teve que responder à
pergunta: “E aí, vai votar em quem?!” Talvez você já tenha
escolhido o seu candidato ou até mesmo esteja fazendo
campanha para ele diante de sua família, amigos, colegas de
trabalho ou até nas redes sociais.
É no mínimo curioso pensar que a maioria dos brasileiros
tem interesse por política somente em época de eleições e
após o período de votação, todo o interesse e engajamento
entra no sono profundo com duração de quatro anos.
As Escrituras nos apresentam inúmeras denúncias contra
as injustiças. Acredito que, como cidadãos, temos inúmeros
compromissos com a nossa sociedade e um deles é a
responsabilidade de estarmos sujeitos às autoridades
instituídas por Deus (Romanos 13). Entretanto o que fazer
quando sujeitar as autoridades instituídas vai na contramão do
que Deus espera dos seus filhos?!
John Stott responde essa pergunta quando comenta o
capítulo treze de Romanos: “Nós devemos submeter-nos até o
exato momento em que a obediência ao estado passa a
implicar em desobediência a Deus. Mas se o estado exige
aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe aquilo que Deus
ordena, então, como cristãos, nosso dever é claro: resistir, não
sujeitar-nos, desobedecer ao estado a fim de obedecer a Deus”.
Acredito que é importante o engajamento político, desde
a escolha do candidato à cobrança pelo cumprimento de suas
propostas, e, na medida do possível, o envolvimento com o fim
de viabilizar o bem-estar comum da sociedade seja nos macros
e micros ambientes. Entretanto isso não é tudo, por isso o meu
objetivo é trazer um elemento que nos ajudará a alinhar
nossas expectativas diante do controverso tema que é a
política. Minha ideia, na realidade é simples, pois quero apenas
relembrar o que o apóstolo Paulo coloca como um primeiro
passo para o engajamento político.

“Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas,
orações, intercessões e ação de graças por todos os homens;
pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que
tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a
piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus,
nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam
salvos e cheguem ao conhecimento da verdade”. 1 Timóteo
2.1-4
Orar pelas nossas autoridades e pelo nosso país é
essencial e precede o envolvimento com política. Por quê?
• Porque o desejo do Senhor, de acordo com este texto
é que eles, os políticos, cheguem ao conhecimento da
verdade, que é Cristo;
• Porque conhecer a Cristo é bem melhor e mais
profundo do que qualquer bem-estar que se possa
desfrutar nesta vida;
• Porque ao passo que encontram a verdade, eles têm
a responsabilidade e alegria de promover uma vida
tranquila e pacífica para o povo;
• Porque quando oramos por eles, reconhecemos
diante de Deus que nossa esperança não está nesta
vida passageira, mas na eternidade, onde viveremos
com o Justo Senhor, no seu reino de paz.
Que o Senhor nos capacite a assumir um compromisso
de oração pelas nossas autoridades e por nosso país e que,
concordando ou não com governo atual e com o que virá,
independentemente do cenário ou engajamento político, o
nosso foco principal seja rogar a Deus para que todos
cheguem ao conhecimento a verdade.
STOTT, John R. W. A mensagem de Romanos. São Paulo, SP. ABU
Editora, 2007. (Página 414).

Paulo Alves
paulo@igrejafonte.org.br
Igreja Batista Fonte | 23 de Setembro de 2018

Agosto e Setembro | Início 05 de agosto

Escola Bíblica
Módulo de 8 aulas

manhã
09h30 às 11h00

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Visões do Futuro – Milênio em foco

Élcio Fernandes

PS

Classe de Integração

Ministério de Integração

C1

“Maré mansa não forma
marinheiros preparados”

Maurício Gama

C3

Como ensinar a Bíblia para
crianças de 4 a 11 anos

Ministério Semear

C4

Resolução de Conflitos

Oswaldo Carreiro

C5

Fé Cristã e Ciência Contemporânea
(módulo 1)

Roberto Covolan

C6

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Infantil

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Diversos

PREAS

As prioridades do Reino

Caio Bueno

Chalé 2

Jovens

Hábitos Escravizadores

Glauco Santiago

Mz

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Interpretação Bíblica ao longo da história

Alexandre Oliveira

C4

Jesus e as parábolas

Willing Sgnolf

C5

Os cristãos e a participação política

Juscelino Mendes e
Wagner Lima

C6

Disciplinas Espirituais

Líderes Impulse

C3

ADULTOS

noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

Adolescentes

CULTOS
09h30

PRELETOR

18H00

PRELETOR

ADULTOS

Alinhados com o
Senhor

Wagner Fonseca

Alinhados com o
Senhor

Wagner Fonseca

INFANTIL

-

-

-

-

AGENDA
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

CONTRIBUIÇÕES
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

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08
Identifique a sua oferta para financeiro@igrejafonte.org.br
AG: 6548 CC: 26.468-5
AG: 2297-7 CC: 5454-2
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.
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ANOTAÇÕES

Alinhados com o Senhor: Cl3.12 a17

Preletor: Wagner Fonseca
Introdução
Por que essas situações explodem? - Jr17.9

2º Alinhamento - Tratar o pecado e o pecador
Cl3.16 ; Cl 3.13; Mc 11.25; Lc 17.3; Fl2.5; Mq 7.18

A tarefa primordial de aconselhar pessoas se faz necessário
que o conselheiro e o aconselhado estejam alinhados com
a verdade do Senhor. - Cl 3.12-15, Is 28.29

3º Alinhamento - Restauração do pecador, frutos
Mt 3.8 ; Mt 7.16-20

1º Alinhamento - Acolher o pecador. Cl3.13
Jo 8.1-11

ANOTAÇÕES

4º Alinhamento - Ação do Corpo

- Humildade 1Co10.12 Mt11.29

Cl3.15

- Falar quando não deve - Pv 21.23

- Mansidão Mt11.29

- Calar quando deve falar - Pv15.2; Jo9.23

- Longaminidade Sl 103.8

- Afetos de Misericórdia - Sl 103.8

Conclusão:

- Bondade - Sl36.5

