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Para que todos os povos te louvem
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Edson Rodrigues
edson@igrejafonte.org.br

todos os povos a evidência do Deus invisível! É notório 
que no coração do salmista, esta expectativa da ação 
generosa do Senhor que alcança todas as nações da 
terra, está ancorada na promessa de Deus feita no 
passado a Abrão: “Farei de você um grande povo, e o 
abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será 
uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e 
amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de 
você todos os povos da terra serão abençoados. 
Gn.12.2,3

(vs. 3-5) “Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te 
todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, 
pois governas os povos com justiça e guias as nações 
na terra. Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te todos 
os povos. Que Deus nos abençoe, e o temam todos os 
con�ns da terra.”  O salmista consegue ver 
antecipadamente que o Deus que age, controla e 
domina a história, se manifesta em favor do Seu povo, 
provocando “ondas” da Sua graça, misericórdia e 
salvação, que resultam no grande propósito: gente de 
todos os povos, tribos, línguas,  raças e nações, 
oferecendo para sempre  adoração e louvor a Ele, nosso 
grande Deus e Salvador!

Lembra-se da ocasião em que você provocou um 
“movimento harmônico simples” na água de um lago? 
Quando lançamos na água em repouso uma pedra, por 
exemplo, ela provoca um movimento de ondas continuas 
isso ocorre, porque uma pequena porção de água foi 
empurrada para baixo, e essa porção tende a voltar para 
o nível antigo esse movimento denominado “movimento 
harmônico simples”, provoca a oscilação na água e o 
aparecimento de várias ondas!

Vejo esta cena das ondas na água quando penso no 
Salmo 67. A intervenção bondosa de Deus para com Seu 
povo produz “ondas” que ultrapassam os limites 
geográ�cos e étnicos alcançando todos os povos!
 (v.1ª) - “Que Deus tenha misericórdia de nós e nos 
abençoe”.   O salmista tem o anseio e clama pela 
intervenção do Senhor em favor do Seu povo. Ele deseja 
que a nação de Israel seja  alvo da benevolência, da 
misericórdia da graça e das bênçãos de Deus.Essa oração, 
tem  como pano de fundo o compromisso  expresso por 
Deus,  nestas palavras endereçadas a Arão:  “Diga a Arão 
e aos seus �lhos: Assim vocês abençoarão os israelitas: O 
Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça 
resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o 
Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.”Números 
6.23-

(v.1b, 2) “... e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, 
para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a 
tua salvação entre todas as nações” . Essa manifestação 
generosa do Senhor para com seu povo, é um 
testemunho vivo e concreto que manifesta o caráter 
exclusivo de um Deus singular, que pode ser percebido 
por aqueles que estão perto e pelos que estão longe. As 
obras visíveis em favor do povo (Israel), demonstram à 
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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



PROGRAMAÇÕES

Igreja Batista Fonte | 02 de dezembro de 2018



ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES

igrejafonte.org.br

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

(19) 3289.4501

igrejafonte.cps

igrejafonte
Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim

www

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 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 – 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 
O�cial da Igreja do 15º (décimo quinto) dia, quando será 
proclamado seu encerramento.

Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros.

Comunicamos o falecimento da senhora Maria Helena, mãe de 
João Mengaldo no dia 23 de novembro, o falecimento do senhor 
Kioshi Kobaiashi, pai de Sayuri no dia 28 de novembro e o 
falecimento da irmã Cleonice, esposa de Valmir Lamarque no dia 
28 de novembro. Aos familiares, a nossa oração para que Deus os 
conforte e fortaleça.

Falecimento

Louvamos a Deus juntamente com Diego e Jéssica Tamburus pelo 
nascimento da Antonela no dia 26/11 e Marcos e Érica Marcatto 
pelo nascimento do João no dia 27/11. Que o Senhor dê aos pais 
força, graça e sabedoria para criá-los em Seus caminhos.

Nascimento


