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A armadilha da ganância
Um adágio popular afirma que “todos os dias saem
de casa um malandro e um tolo, e se os dois se
encontrarem sai negócio”. Tão triste quanto assertivo,
um ditado como esse mostra as duas faces da ganância,
aquela de alguém disposto a prejudicar pessoas para
aumentar os seus rendimentos, e aquela daquele que
ávido por ganhos rápidos e irreais fica cego para todos
os sinais de que está caindo em uma armadilha.
O livro de Provérbios tem muito a nos ensinar sobre
isso, nele aprendemos que pessoas que querem
enriquecer sem esforço acabam em miséria (Pv 21.5),
que os valores obtidos como fruto da desonestidade
diminuirão, ao tempo que “quem o ajunta aos poucos
terá cada vez mais” (Pv 13.11), não somente isso, mas a
Palavra do Senhor também nos mostra em Provérbios
28.20 que “O fiel será ricamente abençoado, mas quem
tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo”.
Não faltam opções, riscos e tentações para os que
desejam enriquecer rapidamente, Esquemas de Ponzi
(pirâmides) prometendo lucros exorbitantes e
mentirosos, especulações na bolsa de valores e em
criptomoedas (seguindo a “dica do momento”),
corrupção na profissão, jogos de azar e tantas outras
expressões de pecado financeiro que colocam em risco
a família e o patrimônio.
Desfrutar de boas coisas, investir e construir um
bom patrimônio, ter sucesso na carreira, possuir
conforto e segurança, são particularidades totalmente

desejáveis e boas. No entanto significar a vida em
torno do aumento patrimonial, colocando no custo da
prosperidade a sua fidelidade a Deus. É uma expressão
de descontentamento, que não prova e não demonstra
uma dependência genuína do Senhor e uma piedade
verdadeira em seu serviço.
Cabe aqui a conclusão de Paulo a Timóteo a
respeito daqueles que caíram na armadilha da
ganância: “Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo
isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a
perseverança e a mansidão.” 1 Timóteo 6.11
A vida, seja a sua, de seus familiares, amigos e
irmãos em Cristo, vale mais do que o patrimônio. No
Senhor provamos nessa vida e muito mais na vida
porvir, de abundantes delícias eternas que são
incomparavelmente melhores do que os frutos da
ganância. Que o nosso Deus livre e proteja a igreja do
Senhor dos pecados financeiros, e que como povo de
Cristo testemunhemos a essa geração de nosso
contentamento e esperança em Deus.

Nathanael Baldez
nathanael@igrejafonte.org.br
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Escola Bíblica

Domingo | Manhã
9h30 às 11h00

Domingo | Noite
18h às 19h30

Segundas-feiras
20h às 21h30

12.01

19.01

26.01

Filhos adultos
Wagner Fonseca

Gênero e suas definições
Paulo Alves

Filhos rebeldes
Edilson Ribeiro

Crianças em meio a separações

Rose Fonseca

Imagens distorcidas
Lucas Lisboa

Veneno para o coração
Fabio Grigorio

Toxicodependência
Ivan Pinheiro

Ira - Meu pavio curto
Carlos Martins

Ruídos na comunicação
José Luiz Rodrigues

Abuso infantil
Nathanael Baldez

Medos
Paulo Adolfo

Quanta dor!!
Paulo Adolfo

Em conflito – Fé e Escola
Silvana Monteiro

Transtorno bipolar
Carlos Chone

Enfrentado o luto
José Remígio

Injustiça
Jorge Cota

Com quem será?
Wesley Aquino

Injustiça
Jorge Cota

Escravidão digital
Luiz Riscado

Depressão
Gilvair Baqueiro

Dominado pela ansiedade
Fátima Uzun

Stress - No limite
Aniel Chaves

Filhos do coração
Edson Rodrigues

Gênero e suas definições
Paulo Alves

Suicídio
Oswaldo Carreiro

Consumidos pelo consumismo

Pedro Siena

Com quem será?
Wesley Aquino

Ira - Meu pavio curto
Carlos Martins

Ruídos na comunicação
José Luiz Rodrigues

Escravidão digital
Luiz Riscado

Quanta dor!!
Paulo Adolfo

Meu trabalho, meus conflitos

Ricardo Forti

Medos
Paulo Adolfo

13.01

20.01

27.01

Livrando-se da culpa
Lucas Tutui

Infidelidade Conjugal
Fernando Leite

Gênero e suas definições
Paulo Alves

Vícios sexuais
Fernando Leite

Meu trabalho, meus conflitos

Ricardo Forti

Suicídio
Oswaldo Carreiro

Toxicodependência
Ivan Pinheiro

Em conflito – Fé e Escola
Silvana Monteiro

Imagens distorcidas
Lucas Lisboa

PROGRAMAÇÕES

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

Enfrentando as dificuldades com Deus: Deus, eu e a crise - Sl 75

Preletor: Fernando Leite
Introdução
Sl 75.3-4; Sl 11.3; Sl 75.7-8,10,1

2ª Atuação: Firma as colunas da terra
Sl 75.3; Sl 11.3-4; At 17.25; Dn 2.20-21; Hb 12.26-28

Nas crises Deus participa ativa e maravilhosamente, tanto
na vida dos ímpios, como na dos justos.

3ª Atuação: Adverte e trata com os orgulhosos
Sl 75.4-5; Tg 4.6-7; Sl 75.7-8,10; Fp 2.9-11

Apresento as atuações de Deus na crise que encorajam e
inspiram o coração do povo de Deus à vida em Sua
presença.

4ª Atuação: Exalta o justo
Sl 75.6-7,10
1ª Atuação: Deus escolhe a ocasião do juízo
Sl 75.2

ANOTAÇÕES

Conclusão: O que nos resta
Agradecer - Sl 75.1; Fp 4.6; 1Ts 5.18

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
12/01/2020, em primeira convocação, 15 (quinze)
minutos antes dao 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

Anunciar - Sl 75.1,9

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.

Louvar - Sl 75.9

Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da ADORE

O presidente da ADORE convoca os membros para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária às
11h30min, no dia 19 (dezenove) de janeiro de 2020 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: Alteração do
Estatuto. 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, 05
de janeiro de 2020.

igrejafonte.cps
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Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

Bianca Fernandes
Andreia S. Bastos
Gian Costa
André Madureira
Marina Momente
Thiago Ferreira
João Kallaur
Daniel Kallaur
Daniel Reis
Francisco S.P. Machado
Fernando B. Pacheco
Desirée R.C. Pacheco

Patricia R.M. D. Reis (SP)
Marcelo Reis (SP)
Gustavo D.M. Rezende (SP)
Gabriela D. Reis (SP)
Marcus Vinicius O. Silva (SP)
Elisa B. Silva (SP)
Lude B. Silveira (SP)
Ana Luise S. Sabatier (SP)
Murilo Sabatier (SP)
Dario A.B. Avdila (SP)
Andrea J.O. Jerez (SP)

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.
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