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Não faça isso!
''A fórmula geral que serve de base a toda religião e a
toda moral pode ser expressa assim: 'Faça isto e mais
isto, não faça aquilo e mais aquilo - e então serás feliz,
do contrário…'
Toda moral e toda religião são somente esse
imperativo […]''
Nietzsche, em Crepúsculo dos ídolos, p 46.

antes de qualquer proibição, disse: "De toda árvore
do jardim comerás livremente” (Gênesis 2.16). E
como consequência, motivado pelo amor e
subserviência humilde, o homem iria concordar e se
sujeitar com aquilo que Deus estipulara como bom,
justo e correto. Vida cristã não é um conjunto de
“nãos” e “sins”.

Certamente a proposta da serpente no Éden ecoou até
os nossos dias. A ideia de que Deus é um grande
estraga prazer, em que em troca de relacionamento
exige penitência e uma cruel servidão, ao requerir
abstinência de toda alegria e gozo na presente vida, se
aparece como regra para aqueles que atribuem sua
existência à algo ou alguém que não Ele. O pastor
Timothy Keller já disse: “O pecado sempre começa com
o assassinato do caráter de Deus’’.

Deus não nos pede bizarrices, Ele nos pede aquilo
que é razoável. A crise se inicia, portanto, quando
queremos assumir o papel de Deus e determinar que
os nossos projetos são melhores (assim como
aconteceu com Adão e Eva), ou então, ao nos
submetermos
ao
Senhor,
todavia,
apresentando-nos desconfiados de Suas intenções.

“Conhecer a vontade de Deus sem confiar na
sabedoria de Deus é veneno para a alma”.
"É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore Carlos Osvaldo Pinto
do jardim?" (Gênesis 3.1)
E assim, enganado pela serpente, Nietzsche e muitos
Lucas Lisboa
compreendem Deus; alguém que priva o Homem
lucasrlisboa123@gmail.com
daquilo que, por instinto, lhe é natural, ou como
definido em suas próprias palavras, um “equívoco do
homem". Afinal de contas, quem é Deus para me dizer
o que é bom, justo e correto? Eu não preciso de uma
muleta cósmica para apoiar e sustentar minha
existência.
Há muito tempo se esqueceu, porém, que Deus
colocou o homem em um cenário de prazer (Éden), e
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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: Na escola da oração: Adoração - Ne 9.5-37

Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ne 9.3,5-6; Jo 4.23-24

1º Reconhecimento: A exclusividade Divina
Deus é exclusivo - Ne 9.6-7

Deus Criador - Ne 9.6; Sl 19.1

A adoração autêntica contempla e reconhece a Deus e 2º Reconhecimento: É Deus quem forma Seu povo
suas obras expressando-se em palavras, submissão e Formador do povo - Ne 9.7-8
serviço.

Justo - Ne 9.8,23; Rm 8.30

A adoração verdadeira, que Deus busca e o agrada, 3º Reconhecimento: É Deus quem salva Seu povo
expressa o reconhecimento de quem é Deus e quais as Ne 9.9-12
Salvador - Ne 9.7-8
Suas obras.

ANOTAÇÕES

4º Reconhecimento: Deus é quem legisla e julga
Orientação - Ne 9.13

5º Reconhecimento: Deus é gracioso
Rebeldia crônica - Ne 9.16-18,26,28,35

Revelador - Ne 9.14

Compassivo - Ne 9.17,19-20,27

Disciplinador - Ne 9.29-30

Conclusão: Adoração hoje

Supridor - Ne 9.15,21

Capacitador - Ne 9.24-25,27

Facelimento

Comunicamos o falecimento do senhor Esaldivar, pai de Rosyara
Killing no dia 11 de janeiro. Aos familiares, a nossa oração para que
Deus os conforte e fortaleça.

Poderoso - Ne 9.22

Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia
27/01/2019, 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 tratar da seguinte
ordem do dia: indicação e aprovação da comissão de
aprovação de Atas.
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