Igreja Batista Fonte
03 • Março • 2019 | Ano XVI | Ed. 784
Impressão e distribuição interna

Sobrenatural
Você crê no sobrenatural? Nosso dicionário define
sobrenatural como algo superior ou fora das leis da
natureza, algo extraordinário. Há pessoas que vivem
hoje em busca constante do sobrenatural — ver curas
impressionantes como àquelas contempladas no tempo
de Jesus e os apóstolos, ter experiência de falar em
outras línguas acreditando ser algo que denote maior
intimidade com Deus do que os demais, ou receber uma
palavra a qual revelará o futuro. Esta breve reflexão não é
um profundo estudo sobre cessacionismo e continuísmo
a respeito dos dons espirituais do Espírito Santo, mas um
convite a ajustarmos nossas lentes para enxergarmos
com maior amplitude o sobrenatural de Deus.
A revelação de Deus e todos os ensinamentos
necessários para vivermos Seus propósitos estão nas
Escrituras. Não precisamos de uma mensagem
sobrenatural vinda de um desconhecido ou de um
pregador famoso para saber o que Deus espera de nós ou
para prever nosso futuro. Mesmo que você escute: “Se o
descrente vir alguma dessas demonstrações
milagrosas em nossos dias, com certeza se renderá a
Deus e se converterá!” Embora nas Escrituras não
encontremos algumas respostas claras para alguns
questionamentos, com relação a esta questão, Jesus tem
resposta: “Se não ouvem a Moisés e aos Profetas,
tampouco se deixarão convencer, ainda que
ressuscite alguém dentre os mortos”. (Lc 16:31) Sendo
assim, acontecimentos extraordinários e milagrosos não
são garantia de que pessoas se converterão.
Nesta busca pelo sobrenatural de Deus conheço
pessoas sinceras, necessitadas dEle, sedentas por
intimidade com Ele, contudo, precisam também ajustar o

foco de suas buscas, pois, é no encontro ordinário com
Deus e Sua Palavra que passamos a enxergar o
extraordinário. Todos os milagres de que temos
conhecimento nas Escrituras visavam a glória de Deus
e Sua obra redentora, e ajustar nossas lentes nos
ajudam a enxergarmos o sobrenatural de Deus em
nosso cotidiano. Até mesmo no Pentecostes o foco não
estava nas línguas, mas sim que a mensagem do
Evangelho estava sendo recebida. (At 2.38-47; Rm
11.33-36)
Não veja um milagre apenas quando alguém é
curado do câncer, veja também quando alguém nega o
seu próprio eu e reconhece seus pecados
entregando-se a Cristo como Senhor de sua vida. Não
veja o sobrenatural apenas numa “profecia”, mas veja
em um coração cheio de orgulho que arrependido de
seus pecados, confessa-os e muda de rumo; veja nos
lares restaurados do adultério; nos pais que perdoam
os assassinos de seus filhos; no trabalhador que se
recusa a ser conivente com a corrupção; no jovem que
foge das paixões da mocidade. Estes poucos exemplos
fogem completamente à natureza caída do homem,
são sobrenaturais. (1 Co 2.12-16) O privilégio de
enxergar e experimentar o extraordinário de Deus é
para os que valorizam com Ele um encontro ordinário.
Você crê no sobrenatural? Não apenas creia…
prove dele todos os dias!

Lucas Tutui
tutui@igrejafonte.org.br
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Escola Bíblica
Módulo de 8 aulas

manhã
09h30 às 11h00

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

A vida cristã que vale a pena ser vivida

Edilson Ribeiro

C4

Gálatas: uma jornada maravilhosa

Gilvair Baqueiro

C5

Ansiedade e Depressão

Oswaldo Carreiro, Maria Sgnolf
e Carlos Chone

C6

Casamento

Adalberto Vargas

Mz

Ensina-nos a orar - O Pai nosso

Dante Stopiglia

C6

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Infantil

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Diversos

PREAS

As grandes questões da humanidade

Lucas Lisboa

Chalé 2

Jovens

Romanas - parte 1

Vlademir Hernandes

C3

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

O problema do sofrimento

Paulo Adolfo

C4

Classe de Integração

Ministério de Integração

C6

ADULTOS

noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

Adolescentes

Fé e Ciência

Welbe Bragança

C3

CULTOS
09h30

PRELETOR

18H00

PRELETOR

ADULTOS

Bloco da honra

Fernando Leite

Bloco da honra

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

Vencendo a tentação

Fábio Ferreira

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

Tempo de Restauração: Bloco da honra - Ne 11

Preletor: Fernando Leite
Introdução

1ª maneira: Identificar os voluntários

Ne 11.1-2; Cl 1.24

Ne 11.4-5,7-8,6-8; Mt 10.42

A obra de Deus justifica e requer sacrifícios de Seu povo
para serem cumpridos os Seus propósitos.

Este relato nos apresenta as maneiras que aqueles que
servem a Deus e Seu povo devem ser tratados.

ANOTAÇÕES

2ª maneira: Destacar os distintos

Conclusão: Voluntários devem ser honrados

Ne 11.3,9-16,20-24,6,14

Ne 10.32,34-36,39; Ml 3.10; 2Co 9.10-11

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE

3ª maneira: Voluntários precisam ser designados
Ne 11.16-21

O presidente da ADORE convoca os membros para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às 11h30min,
no dia 17 (dezessete) de março de 2019 na sede
administrativa da Igreja Batista Fonte, localizada na Rua
Tenente Alberto Mendes Jr. nº 5 - Vila Independência - Barão
Geraldo - Campinas – SP, para tratar da seguinte ordem do
dia: Apresentação do Relatório Financeiro do exercício de
2018. Com quorum de metade mais um dos membros. Caso
não haja quorum suficiente na primeira convocação, a
Assembleia fica convocada desde logo para reunir-se no
mesmo dia, em segunda convocação, 15 (quinze) minutos
após a primeira, com no mínimo de um quinto dos
membros. Campinas, 03 de março de 2019.

Nascimento

Louvamos a Deus juntamente com André e Larissa Macedo
pelo nascimento do Mateus no dia 23/02. Que o Senhor dê
aos pais força, graça e sabedoria para criá-lo em
Seus caminhos.

Falecimento

Comunicamos o falecimento do irmão Valmir Lamarque
no dia 27 de fevereiro. Aos familiares, a nossa oração para
que Deus os conforte e fortaleça.
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