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E se o seu candidato não ganhar?

Igreja Batista Fonte | 28 de Outubro de 2018

preferido, mas também considera a outra opção como 
algo impensável, uma escolha absurda que é intolerável. 
E este raciocínio vale para os dois lados.

Em vista deste radicalismo, é fato que os muitos 
cristãos que apóiam o lado que se veri�car perdedor 
estarão diante de um desa�o expressivo: terão como seu 
futuro governante alguém que consideram, seja como 
�gura pessoal, seja como representante de um 
pensamento, algo inconcebível. Não obstante, as 
orientações das Escrituras para o crente diante de seus 
governantes continuam válidas. Logo, se for este seu 
caso, não deixe que alguém que lhe é intragável seja o 
motivo de você deixar de fazer aquilo que Deus espera. 

Considerando o presente contexto brasileiro, sejam 
quem for o vencedor, as di�culdades esperadas para se 
governar serão imensas.  A Bíblia nos diz que "A oração 
de um justo é poderosa e e�caz." (Tg 5:16). Suas orações, 
tenha seu candidato vencido ou não as eleições, serão 
um componente importante para o sucesso de qualquer 
governo. 

Hoje é um dia particularmente importante para nosso 
país, com o 2º turno das eleições, momento tão aguardado 
em especial no que diz respeito ao cargo de Presidente da 
República.

Muito já foi falado sobre os critérios que um cristão 
deve levar em conta ao exercer seu direito e dever como 
eleitor, sobre a importância de escolher candidatos com 
base em princípios alinhados com as Escrituras, e a 
necessidade de orar quando se está diante de uma 
importante decisão como esta.  Ainda que se siga um 
"processo de escolha" semelhante, a resultante deste 
processo varia de crente para crente, e temos irmãos 
alinhados com nomes de distintos candidatos.

Porém a escolha de um candidato é apenas a primeira 
parte desta história. Apurados os votos e de�nidos os 
ganhadores, aqueles que serão nossos futuros 
governantes, há algumas orientações muito claras nas 
Escrituras que devem ser seguidas. Submeter-se às 
autoridades reconhecendo que vem de Deus (Rm 13), orar 
pelos governantes (1 Tm 2), pagar os impostos (Mt 22.21) 
são algumas das responsabilidades do cristão perante seus 
líderes, sejam eles quais forem. 

Não podemos ignorar o fato que estas eleições 
apresentam um grau de rivalidade como há muito tempo 
não se via. A animosidade entre as partes envolvidas 
contagiou de maneira impressionante uma parcela 
expressiva do contingente de apoiadores de cada um dos 
lados, e as trocas de farpas, inclusive entre irmãos, 
infelizmente são uma realidade. 

Uma característica peculiar dessa eleição é que boa 
parte dos eleitores não apenas tem seu candidato 

Marcelo Feltrin
marcelo.c.feltrin@gmail.com



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 | Cosmovisão Cristã e suas implicações 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

ADULTOS

ADULTOS

Currículo Semear

Discipulado transformador para jovens

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

As prioridades do Reino Caio Bueno

Lucas Lyra

Chalé 2

C1

PREAS

Disciplinas Espirituais Líderes Impulse C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00

Novas estratégias

- - --

Novas estratégiasFernando 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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PROGRAMAÇÕES

A cada dois anos, na Fonte, temos a oportunidade de 
reavaliarmos se nossos líderes (pastores, anciãos, 
coordenadores e diáconos) estão quali�cados conforme as 
determinações das Escrituras (1Tm 3; Tt 1). Assim, neste dia 
28/10, estes nomes são indicados à igreja para serem 
avaliados e se os membros conhecem algo que desquali�que 
estes irmãos.  Apresentamos também nove nomes de irmãos 
para que, através de sua escolha, os mais votados constituam 
o Conselho Fiscal da Igreja para o período 2019-2020
Comissão de Indicação:
Rosângela Fonseca - Relatora
Adalberto Rosa - Ancião
Fernando Leite - Presidente

Referendo liderança 2019/2020 Igreja Fonte

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros 
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 
11/11/2018, 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 autorização da contratação dos pastores Lucas 
Rathlef Lisboa e Nathanael Miranda Baldez. 

Assembleia Geral Extraordinária



Tempo de Restauração: Novas Estratégias - Ne 6.1-9
Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ne 6.1 

   

Aquele que está alinhado com a vontade de Deus, 
especialmente da liderança de Seu povo, está sujeita a 
armadilhas para sua destruição.

Esta narrativa revela estratégias de ataque e defesas, que 
você precisa saber para sobreviver no seu campo de 
batalha.

1ª Estratégia: Armadilha oculta - Ne 6.2,4

A ameaça

Sua avaliação
Ne 6.2; Ed 4.1-5

A resposta
Ne 6.3-4

ANOTAÇÕES



Conclusão: Vamos aplicar  
Ne 6.9

ANOTAÇÕES

2ª Estratégia: Armadilhas ocultas
Nova estratégia
Ne 6.5-6

Insinuações ardilosas
Ne 6.6-7

A resposta
Ne 6.8
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O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária para Referendo no dia 
28/10/2018, 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: 
I – Referendar os nomes sugeridos pela Comissão de 
Indicações para o Colegiado (composto pelos Pastores, 
Coordenadores e Anciãos) e a Diaconia; e
II – Eleger os membros do Conselho Fiscal.
A assembleia permanecerá aberta até 30 (trinta) minutos após o 
término da Programação O�cial da Igreja, quando será proclamado 
seu encerramento.

Assembleia Geral Ordinária para Referendo


