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Não tenho tempo para o Natal!
A vida está tão corrida que ainda nem deu tempo de pensar no
natal. É tanta coisa para resolver, trabalho para entregar, meta
para bater, etc, etc, etc... Chega o fim de ano e algumas pessoas
já estão se preparando para responder aos tios sobre as
“namoradinhas”, dar aquela risada quando alguém fizer a
clássica piada do pavê, comentar sobre mais um ano em que o
Roberto Carlos vai cantar e, é claro, degustar aquele maravilhoso
panetone com frutas secas e aquele arroz com uva passa.
Talvez você não aguente mais essa mesmice, mas no fundo sabe
que apesar disso tudo, vai ser legal... sabe por que?! Porque é
nataaaal (leia essa frase cantando)! Tempo de alegria,
generosidade, comunhão e coisas legais. Tempo de rever ou até
mesmo fazer novos amigos, tempo de curtir a família, etc.
Maaasss, entretanto, porém, contudo, para muitos não
acontecerá natal. Primeiro porque não sabem o significado do
natal e segundo porque não tem tempo para isto. Nossos dias
são marcados pela falta de tempo. Isso já se tornou cultural no
mundo. Como o próprio ditado já dizia: tempo é dinheiro! Logo,
alguns já falam: "não tenho tempo". E se tempo é dinheiro,
acredite, o tempo que se tem nunca será o suficiente.
Bom, tudo isso para dizer que, o Deus trino em sua perfeição e
soberania, traça o plano da vinda de Jesus ao mundo e o Eterno
se sujeita ao tempo, tornando-se Deus-gente. Isso é de uma
sutileza e ironia refinada para os nossos dias porque Deus abre
mão do que se mais valoriza nesta era: o tempo! Tudo isso com
um propósito bem claro e que o autor C.S Lewis retrata bem: "O
filho de Deus se tornou homem para possibilitar que os homens
se tornassem filhos de Deus".
O profeta Isaías já havia falado sobre o nascimento do Messias e
também sobre todo o seu tempo na terra para redimir a
humanidade e possibilitar a comunhão do homem com o Deus
trino novamente.
O evangelho de João narra que, "aquele que é a Palavra estava
no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o
mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus
não o receberam. Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu

entre nós. Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo
do Pai, cheio de graça e de verdade". João 1.10,11,14
O Eterno sujeito ao temporal para nos redimir daquilo que
tanto corremos atrás de forma errada e nos ensinar que já e
agora podemos desfrutar de um tempo com Ele que se
estenderá para lá e além, por toda a eternidade. Sim, o tempo
sem fim!
Talvez o cantor Lenine tenha entendido um pouco melhor
sobre o tempo do que nós, ao dizer: "Enquanto o tempo
acelera e pede pressa / Eu me recuso faço hora vou na valsa, a
vida é tão rara / Será que é tempo que me falta pra perceber /
Será que temos esse tempo pra perder / E quem quer saber / A
vida é tão rara."
E aí, como ter um natal com um excelente tempo de
qualidade? Duas respostas para dois tipos de leitores:
1. Cristão - Se você é cristão, comemore esse tempo
lembrando de seu real significado, que é o nascimento do
Messias, aquele que com sua própria vida redimiu a nossa
vida, perdoou nossos pecados e nos deu esperança e certeza
de vida eterna. Compartilhe deste momento com a maior
alegria possível! Jesus Nasceu!
2. Não é cristão - Você pode ter a melhor ceia da sua vida
neste ano quando descobrir o real significado da data. Basta
receber o aniversariante. Ele mesmo diz: "Eis que estou à
porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei e cearei com ele, e ele comigo". Apocalipse 3.20
Que todos tenhamos um Feliz Natal! Desacelerados, sentados
aos pés de Jesus aprendendo com Ele, admirados pela sua
simplicidade e grandeza. Gratos pelo seu ato de amor em abrir
mão da eternidade e passar um tempo com a humanidade,
mostrando que há um caminho bom, um caminho de vida: Ele
é o caminho!
Feliz Natal!

Paulo Alves
paulo@igrejafonte.org.br
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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

Resolução de conflitos

Preletor: Oswaldo Carreiro
Introdução

1º Fundamento: Identificar o Cerne do conflito?

Tt 3.3; 2Co 12.20; Cl 3.8

Tg 4.1-3; Tg 4.11-12

Os recursos da Graça de Deus nos capacitam e habilitam a 2º Fundamento: Reconhecer Duas atitudes negativas
lidarmos bem com nossos conflitos e a glorificarmos Seu 1. Desejos ávidos - Tg 3.14; Tg 4.1-3
nome através deles!

Precisamos considerar três fundamentos para a resolução
de conflitos:

2. Exaltação pessoal - Tg 4.6; 11-12; 4,8; Tg 3.15-16; Tg 4.7

ANOTAÇÕES

3º Fundamento: Apropriar-se dos Recursos de Deus
Ef 4.29; Tg 4.6-10

Membresia:
Membros recebidos por transferência:
- Camila Braga
- Cesar Santos
- Elias Braga
- Joyce Santos

- Letícia Santos
- Gustavo Santos

Membros recebidos por testemunho:
- Jayme Justino Jr. - Lucelena Justino

- Alexandra Amaral

Membros transferidos para outra igreja:
- Tiago Ortinho
- Lucielen Ortinho
Membro desligado por ausência prolongada:
- Célia Pinto
- Welley Silva Neto

Conclusão: Mc 12.30

Membros desligados por solicitação:
- Samuel Ozana
- Ester Ozana
Membros desligados: (geograficamente distantes)
- João Paulo Toniatti - Natália Toniatti
- Demian Moscofian
- Andréa Moscofian - Phelipe Frota
- Juliana Frota

Nascimento

Louvamos a Deus juntamente com André e Débora Carreiro pelo
nascimento da Anne no dia 19/11 e com Tiago e Anne Neves pelo
nascimento do Alvaro Henrique no dia 20/11. Que o Senhor dê
aos pais força, graça e sabedoria para criá-lo em Seus caminhos.

Abandonar ídolos do coração - 1 Jo 5.21

Meditar e obedecer Sua Palavra - Sl 119.11

Ansiar pela Sua glória - 1 Co 10.31

Render-se ao Seu poder transformador - Rm 12.1,2

Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros.
O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para
reunirem-se em Assembleia Geral Especial para Admissão de
Novos Membros no dia 09/11/2018, em primeira convocação,
15 (quinze) minutos antes do início da Programação Oficial 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 – Deliberar sobre a admissão de novos membros
A assembleia permanecerá aberta durante 15(quinze) dias,
encerrando-se 30 (trinta) minutos após o término da Programação
Oficial da Igreja do 15º (décimo quinto) dia, quando será
proclamado seu encerramento.
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