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Fé e Prática nas Finanças
Há uma frase bastante conhecida nos meios
evangélicos: “A Bíblia é regra de fé e prática”.
Esta frase resume a ideia de que, por um lado, a
Bíblia traz a revelação de Deus, a obra Jesus, descreve
a fé em Cristo como fundamento da Salvação, remete
ao porvir na eternidade com Deus. Mas, por outro lado,
ela fala também sobre a vida dos cristãos nesta
presente era.
Espalhados ao longo da Palavra de Deus estão
princípios e mandamentos sobre o comportamento,
relacionamentos e decisões do indivíduo nas muitas
atividades de seu dia a dia. Há farta informação para o
cristão saber o que Senhor espera dele quando faz um
post ou dá uma curtida nas redes sociais, sua atitude
no trabalho ou na escola, quem ele tem como amigo,
como o crente trata seu cônjuge, pais ou filhos.
A Bíblia traz sabedoria para as decisões que um
cristão precisa tomar nas muitas áreas da sua vida.
Dentre estas, há vasto conteúdo sobre as finanças do
cristão. Lidar corretamente com o dinheiro é um
desafio importante, e, portanto, é fundamental o
crente saber que a Palavra de Deus está repleta de
ensinamentos para ajudá-lo:
• No seu trabalho, fonte de seu sustento, onde
são ensinados princípios como dedicação (Pv
12.12), justiça (Pv 16.11), competência (Pv
22.29) e eficiência (Pv 14.4), que devem ser
marcas do trabalhador sábio.
• Administrando o dinheiro que se tem, estando
contente com o básico (Fp 4.11), adaptando-se à
realidade de cada um (Fp 4.12,13), evitando
dívidas (Pv 22.7), priorizando o que é essencial
(1 Tm 6.8), fazendo planejamento considerando
o hoje e o amanhã (Pv 21.5).

• Alertando sobre o perigo do amor ao dinheiro
(1 Tm 6.10), bem como a importância de
considerar o próximo (Dt 15.11).
• Ensinando que o cristão deve honrar a Deus
através do sustento de Sua obra e de seus
obreiros, devendo ser esta uma prioridade no
orçamento (Pv 3.9).
Os dias atuais são muito dinâmicos, marcados
pela enorme quantidade de informação, por ideias
vindas das mais diversas fontes, em muitos casos
impulsionando o indivíduo para lados opostos. Além
disso, a sociedade atual promove uma cultura onde
a diversidade é valorizada e os conceitos de certo e
errado ficam, em muitos casos, nebulosos.
Num ambiente como este é fácil ficar
desorientado, sendo importante identificar balizas
muito claras que ajudem a andar de maneira
correta. No caso do cristão, a Bíblia oferece estas
balizas, que não são como aqueles cones de
borracha, que se muda facilmente de lugar, ou que
quando atingidos nada de mais sério acontece.
Desconsiderar princípios bíblicos vai trazer
consequências graves. Seja nas finanças, ou
qualquer área da vida. Tenha você também na Bíblia
a sua regra não apenas de fé, mas também daquilo
que se pratica no seu dia a dia.

Marcelo Feltrin
marcelo.c.feltrin@gmail.com
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Março e abril | Início dia 03

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

PS

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

Valores
do povo de Deus

Fernando Leite

Valores
do povo de Deus

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

Fazendo o bem

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.

PROGRAMAÇÕES
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DOS

CHUR
RAS
BIXOS

*16/03 | 11:00*
*****chácara albeto salomão*****
******valor: $35 | bixo: $25******
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ANOTAÇÕES

Tempo de Restauração: Valores do povo de Deus - Ne 12.1-43

Preletor: Fernando Leite
Introdução

1º valor: Passado foi levado em conta

Ne 12,27; Sl 33.3

Ne 12.1,10,35-36

A consagração e culto a Deus devem ser feitas com
excelência e consistência.

2º valor: Pluralidade de ministérios
Ne 12,44-46,27; Ef 4.7,11-12; 1Co 12.4-6; Fp 4.18; Rm 12.1; Hb 13.15

As expressões de culto e dedicação do povo revelam
valores que precisam ser cultivados para o culto a Deus.

ANOTAÇÕES

3º valor: Preparo para dedicação

Conclusão:

Ne 12.8,24,27-28,30-31,40,42

Sl 147.2-3,12-14; Ne 12.3

4º valor: Força na ministração
Ne 12.27,43-45,47,44

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE
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.
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