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Vamos às urnas

Igreja Batista Fonte | 30 de Setembro de 2018

incompatíveis com a divina vontade moral 
de�nida nas Escrituras.

• Não ignore aqueles que falam de forma 
ameaçadora contra a igreja do Senhor e nos 
tomam como seus inimigos. Nossas diferenças 
nos de�nem como sal que deve proteger a 
sociedade de sua corrupção.

• Não acredite em promessas absurdas. O país 
foi afundado no charco e gastaremos décadas 
para sair dele. Soluções rápidas de se pagar 
dé�cit público, garantir segurança e resolver os 
graves problemas da saúde e educação em prazo 
curto são mentiras.

• O Brasil precisa de muito cuidado. É melhor 
não votarmos em acusados de corrupção até que 
seja apurado. Há circunstâncias que mais vale 
uma pobre suspeita do que uma boa prova.

• Não idolatre nenhum candidato, ideologia 
ou partido. Nenhum deles é Deus. Este sim é o 
único em quem pode con�ar.

Nosso dever é orar por nossas autoridades, 
mas também fazer escolhas conscientes. 
Havendo feito este exercício, não sobrou nenhum 
bom candidato, escolha o menos ruim. Exercite, 
ore e faça seu voto valer.

Nos próximos dias vamos às urnas, privilégio da 
democracia que nos concede esta liberdade de 
escolher os que nos governam. Iremos inseguros 
pelo questionamento acerca da con�abilidade das 
urnas, da empresa que apura os votos, das 
pesquisas, dos candidatos, da fragilidade da 
democracia brasileira e do nosso futuro. 

Diante de tantas decepções com nossos 
governantes por mais de vinte anos, seja pela 
corrupção, incompetência e liberalismo moral, 
vamos às urnas, sendo que há quem acredite que 
setenta milhões poderão deixar de votar. Não 
poderia ser diferente, pois temos visto como cortes, 
parlamentos e governos estão tomados por 
bandidos.

Vamos às urnas no próximo �m de semana e 
devemos ir com nossas mentes e as Escrituras nos 
pautando as escolhas. Sendo assim, faço aqui 
algumas sugestões para sua análise:

• Não ignore as mentiras contadas nas eleições 
anteriores. Retire de sua lista aqueles que 
prometeram e não entregaram. Não se deixe 
enganar novamente.

• Leve em conta as ações que violentam a 
democracia e a liberdade de se expressar e de votar 
em quem quiser. Não dê espaço a estes para não 
voltarmos ao totalitarismo.

• Evite votar em partidos e candidatos que se 
opuseram a uma investigação dos políticos de seus 
quadros, acusados de corrupção, quando deveriam 
ter sido expulsos destes partidos e da vida pública.

• Não vote em quem defende valores morais 

Fernando Leite
fleite@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 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

Treinamento de Professores de adultos Ministério de Educação Cristã C5

ADULTOS

ADULTOS

Currículo Semear

Hábitos Escravizadores

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

As prioridades do Reino Caio Bueno

Glauco Santiago

Chalé 2

Mz

PREAS

Disciplinas Espirituais Líderes Impulse C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Superando a

oposição

- - --

Superando a
oposiçãoFernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite



AGENDA CONTRIBUIÇÕES

PROGRAMAÇÕES
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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: Superando a oposição - Cl3.12 a17
Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ne 2.10,19; Ne 4.1   

   

O compromisso e alinhamento com Deus e seu propósito 
serão sempre seguidos de perto pelos adversários do 
Senhor

Você precisa reconhecer três verdades para que possa 

sobreviver às adversidades enfrentadas.

1ª Verdade - A realidade das más notícias  
Ne 4.7-8; Ed 4.21-23; Ne 4.11

2ª Verdade - A potencialização das más notícias
Ne 4.10,12; Pv 24.10

ANOTAÇÕES



Conclusão:
Ne 4.15

ANOTAÇÕES

3ª Verdade:  A transformação das más notícias  
Orar - Ne 4.9

Por guarda - Ne 4.9,13

Motivou o povo - Ne 4.14
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