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reputação perante os de fora” (1Tm 3.7). Algo desejável 
não apenas para líderes, mas para todo cristão.
Pedro revela que em algum nível é necessário dar 
importância ao “que estão dizendo por aí”. Diz ele: “Vivam 
entre os pagãos de maneira exemplar para que, naquilo em 
que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas 
obras que vocês praticam e glori�quem a Deus no dia da 
sua intervenção” (1Pe 2.12). Neste caso a melhor defesa, 
nos estimula Pedro, deve ser o bom testemunho.
Ao olhar para tais textos, de fato, em alguns momentos, o 
que dizem sobre nós deve gerar em nós algum nível de 
incômodo. Não deve nos levar a partir para a defensiva ou 
a nutrir sentimento de indignação, mas sim, deve nos 
levar a uma re�exão sobre o testemunho que temos dado 
e nos mover a uma mudança de atitude, para que, o que 
observam em nós seja compatível com o “andar digno da 
vocação que fomos chamados” (Ef 4.2).
Não precisamos nem devemos viver sob uma sombra ou 
usando máscaras por causa do que pensam sobre nós, 
mas não podemos ignorar o tipo de testemunho estamos 
dando, quais exemplos temos deixado para aqueles que 
caminham conosco ou que observam o nosso caminhar, 
como homens e mulheres, como cristãos, como igreja de 
Cristo Jesus...
Se dermos motivos para falarem, que sejam os bons 
motivos, como exemplos de uma fé genuína no Deus 
soberano e todo poderoso, de uma vida de comunhão e 
de integridade, através da graça de Cristo e para a honra 
e glória dEle.
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_ “Não estou nem aí para o que dizem”!
É possível que você já tenha dito isso em algum momento, 
e até poderia estar com toda razão, se o que disseram 
tenha se tratado de comentários maldosos, mentiras ou 
maledicência, uma vez que nossa consciência precisa 
estar limpa principalmente diante do Senhor e cremos 
que Ele é quem é o nosso Juiz e principal defensor.
A questão sobre a qual precisamos re�etir: O que estão 
dizendo por aí? E então, identi�carmos se é importante 
fazer algo ou não.
Nas Escrituras encontramos algo sendo dito sobre um 
homem chamado Simeão. Lucas diz que ele “era justo e 
piedoso” (Lc 2.25), ou seja, uma referência a como ele era 
conhecido. Outro exemplo que podemos observar é o que 
o próprio Senhor diz sobre um homem chamado Jó: “Disse 
então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não 
há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, 
homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém 
íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para 
arruiná-lo sem motivo" (Jó 2:3). Homens que deram 
motivos para falarem sobre eles, por causa do bom 
testemunho dado.
É possível percebermos também, o que foi dito sobre a 
igreja de Colossos: “Sempre agradecemos a Deus, o Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois 
temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do 
amor por todos os santos” (Cl 1.3-4). As marcas de uma 
igreja que estava crescendo no temor e no viver uma vida 
que agrada a Deus e este estava sendo o motivo para 
comentários de outros.
Ao falar sobre o que era necessário àqueles que 
desejavam se envolver em funções de liderança na igreja, 
Timóteo diz que é necessário que eles tenham “boa 
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AGENDA CONTRIBUIÇÕES

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

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08

Identi�que a sua oferta para �nanceiro@igrejafonte.org.br

AG: 2297-7 CC: 5454-2

AG: 6548 CC: 26.468-5

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.

Sábado
Programação PREAS
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

PROGRAMAÇÕES
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Escola Bíblica

Dominado pela ansiedade
Maria Sgnolf

01.12 08.12 15.12
In�delidade Conjugal

Fernando Leite
Papéis na família
Adalberto Vargas

Mas eu não tenho tempo
Alcides Bazioli

�lhos do coração
Edson Rodrigues

Vícios sexuais
Fernando Leite

Envelhecimento
Wi�ing Sgnolf

Enfrentado o luto
José Remígio

Livrando-se da culpa
Lucas Tutui

Suicídio
Oswaldo Ca�eiro

Minha relação com o dinheiro
Marcelo Feltrin

Solidão - Me sinto só
Roni Moreira

Veneno para o coração
Fabio Grigorio

Com quem será?
Wesley Aquino

Infer�lidade
Fernando Bueno

Escravidão Digital
Luiz Riscado

Depre�ão
Gilvair Baqueiro

Transtorno bipolar
Carlos Chone

Medos
Paulo Adolfo

Abuso infan�l
Nathanael Baldez

Domingo | Manhã
9h30 às 11h00

Papéis na família
Adalberto Vargas

Mas eu não tenho tempo
Alcides Bazioli

In�delidade Conjugal
Fernando Leite

Minha relação com o dinheiro
Marcelo Feltrin

Vícios sexuais
Fernando Leite

�lhos rebeldes
Edilson Ribeiro

Imagens distorcidas
Lucas Lisboa

Solidão - Me sinto só
Roni Moreira

Infer�lidade
Fernando Bueno

Em conflito – Fé e Escola
Silvana Monteiro

Toxicodependência
Ivan Pinheiro

Distúrbios alimentares
Danira Clemente

Domingo | Noite
18h às 19h30
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Vida diante de Deus: Hebreus 4.16, 10.19-20
Preletor: Nathanael Baldez
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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 O�cial 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 O�cial da Igreja do 15º (décimo quinto) dia, 
quando será proclamado seu encerramento.

Membros a serem recebidos:

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.

Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros

Joana Teles Meneses
Antonio Costa
Arthur Lipsi
Beatriz O. Fernandes
Beatriz Veris
Bruna Cerpe
Camila M. Campos
Cainã Paim
Carla Araujo
Cristiane F.B. Silva
Cristiano Ribeiro
Daniela L. Rosa
Danilo P. Nascimento
Davi Dillenburg
Deiviton Santos
Eliza Pisciotto
Ester Ozana
Felipe Caires
Fernanda Vasconcelos
Fernando Santos
Filipe Delduque Costa
Giulio Dimarzio
Henrique Fernandes
Isabelle O. Fernandes
João Henrique Mendes
João H. Vasconcelos

João Paulo Sitta
João Pedro B. da Silva
Juliana Mazin
Larissa Chiarelli
Leonardo Holtz
Leonardo R.L. Paula
Livia R.C. Santos
Luanderson O. Corrêa
Luca Feltrin
Lucas L. Ribeiro
Lucas Momente
Lucas Prates
Luciana Von Lasperg
Mariá Costa
Mariana Machado
Marlene F. Barbosa
Melissa Ferreira
Michelle Santos
Mônica Lourdes 
Livinalli Ribeiro
Murilo Holtz
Nilse Pieronei
Omir Melo
Onodima Silva
Paula R.L. Paula
Pedro dos R. Campos

Pedro Molina
Rafael Ap. Mazin
Rafael Moraes
Rafael Ribeiro da Silva
Renan Cerpe
Rodrigo Taparelli
Rosilene Melo
Sabrina Batista
Samuel Ozana
So�a C. J. de Onófrio
Tatiana Biojone
Thaís Borrin
Thais Matos Oliveira
Thiago Almeida
Thiago Borrin
Thiago Knecht
Vitor Hugo C. Santos
Vitor Hugo Silva
Vitor Mallis
Yasmin Santiago
Elaine Closel
Zilda Oliveira
Shirley Santos
Lucas S. Silva


