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UM DESPERTADOR ADEQUADO

A maioria das pessoas não dedica muito tempo
pensando em sua consciência, mas é bastante provável
que você a tenha percebido em algum momento nessa
semana. Eventualmente em uma decisão no trabalho que
poderia trazer implicações morais, ou mesmo na forma
que tratou determinada pessoa. O ponto é que algo em
nós questionou (ou deveria ter questionado) nossa
postura nesses e em diversos outros casos.
A consciência é um recurso que o nosso Deus
nos equipou, com o fim de nos conceder a percepção de
que algo não está como deveria. Como um despertador,
ela deve tocar na hora certa para avisar que uma atitude
deve ser tomada, e igualmente como um despertador,
nossa consciência pode falhar.
É possível que no domingo passado você tenha
chegado mais cedo em nossa comunidade, seu
despertador falhou tocando quando não deveria e isso te
levou a uma decisão equivocada. Essa é uma das falhas
que a consciência pode ter, tocar na hora errada, a isso a
Bíblia denomina “consciência fraca” (1 Co 8.16), isso é, o
zelo e preocupação contra práticas que Deus não condena,
normalmente se desenvolvendo em uma forma de
legalismo e espiritualidade vazia. Uma consciência
ativada na hora errada, nos priva de desfrutar da bondade
de Deus, da comunhão com os irmãos e do
desenvolvimento da maturidade cristã.
Por outro lado, é também possível que em
algum momento você tenha perdido um compromisso por
uma razão muito desagradável, seu despertador não
tocou, e com isso você perdeu a hora! No tocante a nossa

consciência, certamente quando essa não é ativada
quando deveria, perdemos muito mais do que um
compromisso, perdemos a oportunidade de obedecer a
Deus em uma circunstância específica, a isso a Bíblia
denomina “consciência cauterizada” (1 Tm 4.2). Essa é a
postura de alguém que tem se distanciado de Deus de tal
maneira, que tem se tornado insensível à sua vontade.
Comete seus erros sem qualquer receio ou
arrependimento. Sua consciência está em silêncio.
Essas falhas de consciência não são o desejo de
Deus para nós. Paulo testemunhando de sua fé nos fala
sobre o tipo ideal de consciência, chamada aqui
“consciência limpa”, o apóstolo diz:
“procuro sempre conservar minha consciência limpa
diante de Deus e dos homens”. Atos 24.16
Nossa consciência pode e deve ser exercitada
pela palavra de Deus, de modo a ser conservada limpa
perante Deus e a sociedade, sendo ativada na hora certa,
e acompanhada de uma inclinação sincera em obedecer a
direção que honre ao Senhor.
Que o nosso Deus conceda a cada um de nós
uma consciência limpa diante dele, e que desta forma
possamos testemunhar de sua bondade nos contextos em
que ele nos tem inserido.

Nathanael Baldez
nathanael@igrejafonte.org.br
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Escola Bíblica
Módulo de 8 aulas

manhã
09h30 às 11h00

CURSO

PROFESSOR

SALA

Ensina-nos a orar - O Pai nosso
Parte 2

Dante Stopiglia

01

Classe de Integração

Ministério Integração

02

A Verdadeira Adoração

Renato Carmona e
Ozébio Rolim

05

Desvendando os conflitos
da adolescência

Edilson Ribeiro

06

Paulo - Um homem, apóstolo, líder
e missionário de bravura e graça!

João Mengaldo

07

Aconselhamento Bíblico:
Privilégio e Responsabilidade!

Oswaldo Carreiro

08

CURSO

PROFESSOR

SALA

Infantil

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Diversos

PREAS

Encontros com Jesus

Lucas Gurgel

10

Jovens

Firme seus valores

Conecte

03

CURSO

PROFESSOR

SALA

Vida Cristã Integral

Wagner e Rose Fonseca

07

O fruto do Espírito Santo

Yuri Veris

08

AULA AVULSA

-

05

ADULTOS

noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

Adolescentes

CULTOS
09h30

PRELETOR

18H00

PRELETOR

ADULTOS

O que gera os conflitos?

Oswaldo Carreiro

O que gera os conflitos?

Oswaldo Carreiro

INFANTIL

-

-

Luta interior

Marcos Pereira

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
Contas para depósito de dízimos e ofertas
Programação PREAS
CNPJ 58.391.673/0001-08
Programação Adolescentes
Identifique a sua oferta para financeiro@igrejafonte.org.br
Programação Jovens
Domingo
AG: 6548 CC: 26.468-5
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
AG: 2297-7 CC: 5454-2
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
Faça suas contribuições em cheques, depositando nas saídas
18h00 - Culto Infantil
laterais do auditório. Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).
18h00 - Culto
18h00 - Escola Bíblica de Adultos Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.
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ANOTAÇÕES

Vida em conflito: O que gera os conflitos

Preletor: Oswaldo Carreiro
Introdução
Mt 22.37; Pv 4.23; Mc 7.21-23

1ª Revelação: A quem adoramos
Ex 3.3-5; 1 Jo 5.21; Lc 12.29; 1 Co 4.5; Mt 6.24; Jr 17.5,6

Conflitos são oportunidades para estreitarmos nosso
relacionamento com o único Deus a quem devemos adorar
e temer, consagrando integralmente nosso coração a Ele e 2ª Revelação: A quem tememos
Gn 3.9-10; Pv 29.25; Sl 55.4-5; 2 Tm 1.7; Mt 25.24-25; 1 Jo
ansiarmos por Sua glória.
4.18; Rm 8.28; 1 Pe 1.17
Em qualquer circunstância, onde quer que eles estejam,
conflitos revelam a quem adoramos, tememos e qual é
nosso maior desejo na vida.

ANOTAÇÕES

3ª Revelação: A quem mais desejamos
Sl 119.133; 1 Co 6.12; Tg 4.1-3

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 novembro 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: orçamento do ano de 2020 e
eleição da diretoria.
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 novembro de 2019.
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Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

Conclusão:
Tt 2.11-12; 2 Pe 1.3

Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros
O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros
para reunirem-se em Assembleia Geral Especial para
Admissão de Novos Membros no dia 17/11/2019, 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.
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