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Que Brilhe a Nossa Luz
Certa vez um amigo me contou uma experiência
devastadora que teve anos atrás. Ele já era cristão há um
bom tempo e trabalhava em uma empresa também há um
bom tempo. Num dado dia, durante uma conversa casual
com alguém do trabalho, ele criou coragem, se revelou e
disse: "sou crente". A reação do seu interlocutor ao saber
da novidade foi um comentário mais ou menos assim:
"Sério? Nem parece! Você não é muito fanático não, né?"
Esse amigo ficou arrasado quando percebeu que
suas atitudes e palavras não o diferenciava dos incrédulos
com os quais convivia. Ele conseguiu, sem muita
dificuldade, ficar incógnito por muito tempo. Isso lhe
causou uma profunda tristeza, pois não estava sendo luz
naquele ambiente de trevas, embora soubesse claramente
que a vontade do Senhor era o oposto da sua lamentável
realidade: "Assim brilhe também a vossa luz diante dos
homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
a vosso Pai que está nos céus" Mt 5:16.
Já nos tempos de Jesus vemos a mesma realidade:
"Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram
nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para
não serem expulsos da sinagoga; porque amaram mais a
glória dos homens do que a glória de Deus." João 12:42-43.
Assim como aquelas autoridades, meu amigo amava
mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ao se
comportar de modo a proteger sua "boa reputação" e
obter a aprovação dos colegas de trabalho para não ser
equiparado a "crentes" tidos como ignorantes e fanáticos
pelo senso comum, ele escolheu a quem queria agradar e
temer - e sua escolha não foi o Senhor.
Infelizmente esse fenômeno tem sido recorrente ao
longo da história e ainda é comum na vida de muitos
cristãos da atualidade. Embora comum, jamais poderemos
considera-lo normal! Todo cristão deveria ser notado como
alguém diferente, pois não pode se conformar aos padrões

seculares (Rm 12:1-2), antes, deve andar em novidade
de vida (Rm 6:4), como um luzeiro em um mundo em
trevas (Fp 2:15).
Entretanto, tal evidenciação da Fé tem
necessariamente um custo. Àquelas autoridades seria a
expulsão da sinagoga. Ao meu amigo seria o
comprometimento da sua reputação pelas chacotas.
Conheci um homem asiático que foi expulso de casa aos
14 anos assim que se declarou cristão. Enfim, sempre há
um custo.
Todo cristão tem sempre diante de si essas duas
possibilidades como estilo de vida: permanecer
incógnito (omisso e entenebrecido) para desfrutar de
uma paz enganosa ou ser um luzeiro em meio às trevas
apesar do custo e transtorno inerentes, para a glória de
Deus.
Que o Senhor tenha misericórdia se cairmos na
armadilha de permanecermos incógnitos. Que Ele nos
restaure e nos capacite para vivermos uma vida piedosa
com seus desafios e, assim, que brilhe a nossa luz!
"Ora, todos quantos querem viver piedosamente em
Cristo Jesus serão perseguidos." 2Tm 3:12.
"Bem-aventurados sois quando, por minha causa,
vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem
todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é
grande o vosso galardão nos céus; pois assim perseguiram
aos profetas que viveram antes de vós." Mt 5:11-12.

Vlademir Hernades
vlademir@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.

PROGRAMAÇÕES
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ANOTAÇÕES

Tempo de Restauração: Começa um novo ano! - Ne 8.1-12

Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ne 5.15; Ne 8.1-2; Lv 23.24

1º Elemento:
Olhar para trás e reconhecer a Bondade de Deus

As festas haviam sido estabelecidas para que o povo de 2º Elemento: A reunião do povo de Deus
Deus celebrasse o amor fiel de Deus e renovassem o Ne 8.1-2,4
coração na sua relação com Deus.

A festividade apresenta os elementos a serem 3º Elemento: Bendizer a Deus
considerados em nossas celebrações, de forma a Ne 8.5-6
agradarmos ao Senhor.

ANOTAÇÕES

4º Elemento: Pregar a Palavra de Deus
Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros.

Ne 8.3,1-2; Os 4.6; Ne 8.5,8,7-8

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para
reunirem-se em Assembleia Geral Especial para Admissão de
Novos Membros no dia 09/12/2018, 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.

5º Elemento: Responder a altura a Deus
2Tm 3.16-17; Ne 8.9-12

Conclusão:

igrejafonte.cps
igrejafonte

Membros a serem recebidos:
- Gilson R. Ferreira
- Cesar Fernandez
- Felipe Gregorio
- Adnilson Santos
- Wilhelm Abreu
- Fernanda O. Santos
- Simone Dezolt
- Silvana M. Monteiro
- Ana Lúcia B. Caruso
- Juliana E. Freitas
- Larissa Stopiglia
- Thomas Gama
- Diego Oliveira
- Shirlene Oliveira
- Gabriel Magri
- Débora P. Oliveira
- Mariana Marques
- Helena Blandy

- João Paulo Constantino
- Elaine O. Martins
- Daniel Andrés Rodrigues
- Verley Côco Jr
- Sandro R.B. Silva
- Melissa Tavares
- Flavio Dezolt
- Nathanael Baldez
- Luciana P. Oliveira
- Junior M. Viana
- Thais N. Ferreira
- Gabriella Dantas
- Jaime Prazeres
- Christian Mendes
- Lucas Magri
- Andréa Emídio
- Andréia Secco
- Lívia Concon

- Nathalie Zuniga
- Carlos Eduardo Martins
- Jacqueline Santos
- Gabriel Kroger
- Clarissa G.S e Silva
- Leticia Dezolt
- Caleb Monteiro
- Victorya Baldez
- Diana Nogueira
- Luciana O. Fernandes
- Ana Luisa Cota
- Gislene Simonato
- Fernanda A. Silva
- Fernando Karim
- Flávia Fávero
- Suely Medeiros
- Ana Luiza Carmona
- Luiza OLiveira

Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como
membros. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que
desabone a doutrina ou conduta deles, procure um dos pastores
dentro de 15 dias.
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