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Sob máscaras
Nestes dias acontece uma das festividades mais populares
do nosso país, o “Carnaval”, onde o convite é: “Coloque sua
máscara e venha para a folia”. Observe também o que
ladrões e sequestradores costumam usar quando entram
em ação. São as máscaras que lhes escondem a face, sob as
quais sentem seguros para fazerem o que bem querem.
Ao refletir sobre pessoas usando máscaras, ao menos duas
perguntas me ocorrem: O que leva alguém a usar uma
máscara? O que alguém é capaz de falar e fazer quando
está sob uma máscara?
De acordo com o dicionário online de português, máscara
pode ser definida como sendo um “artefato de papelão,
pano, madeira, couro etc., com que se cobre o rosto para
disfarce”. Ao usar tal artefato, geralmente o indivíduo tem
como objetivo não se revelar ou revelar parcialmente sua
identidade pessoal. Há vários tipos de máscara e estas
podem ser usadas para encantar, assustar, enganar ou
simplesmente ocultar. Obviamente que há aqueles que as
usam em situações inofensivas, como pura diversão, mas
não é sobre esse caso que trago essa reflexão.
Em nossa vida, poderíamos dizer que temos em nosso
armário várias máscaras guardadas e a todo momento
corremos o risco de recorrermos a estas, de acordo os locais
que frequentamos, dependendo das pessoas com quem
conversamos, conforme as intenções do nosso coração
pecaminoso. Há o risco de nos amoldarmos ou nos
fantasiarmos para que não vejam quem somos, ou ainda,
para que vejam somente o que queremos que seja
conhecido. Uma tentativa de falar e fazer sem ser
descoberto, vivendo sob máscaras por dias, meses ou por
toda uma vida.
Por vezes tentamos usar tais recursos até mesmo diante do
nosso Deus e procuramos as máscaras que melhor se
adequam para nos apresentarmos diante de dEle, e
“ingenuamente” esquecemos que Deus nos vê como de
fato somos, pois “o homem vê o exterior, porém o Senhor o

coração.” (1 Sm 16.7b). É Ele quem nos vê sob e através
das máscaras, é Ele quem vê o que ninguém mais pode
ver, o nosso interior e sabe tudo o que fazemos. Diante
do Senhor, não há máscaras capazes de esconder quem
somos e o que fazemos.
Atente para o que o profeta Isaias adverte: “Ai dos que
escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e
as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: Quem
nos vê? Quem nos conhece?” (Is 29.15).
Nos livremos das máscaras e permitamos que as pessoas
nos conheçam! Lutemos contra as más intenções do
nosso coração, e que na graça e dependência de Deus,
vençamos a tentação de usar destes artefatos, seja por
qualquer motivo, e nos apresentemos como somos
diante das pessoas e diante do nosso Deus, de quem
nada escondemos e diante de quem é impossível ocultar
qualquer coisa mesmo que se viva sob máscaras.

Fabio Grigorio
fgrigorio@igrejafonte.org.br
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Escola Bíblica
Módulo de 4 aulas

manhã
09h30 às 11h00

CURSO

PROFESSOR

SALA

Colocando a tecnologia em
seu devido lugar

Pedro Siena

01

Treinamento de líderes de Koinonia

Lucas Tutui

02

Há concordância entre o cristianismo e as
maçonarias à luz das Escrituras Sagradas?

Juscelino Mendes

05

Deus, sofrimento e o mal

Leonardo Salgado

06

(este curso não terá aula no último domingo do mês)

Richard Oliveira

07

Heróis desconhecidos da Bíblia

Luís Felipe Alonso

08

CURSO

PROFESSOR

SALA

Infantil

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Diversos

PREAS

A anatomia da sabedoria

Lucas Lisboa

10

Jovens

-

-

-

ADULTOS

Conflitos espirituais

noite

18h00 às 19h30

Durante o mês de fevereiro os cursos serão oferecidos
somente no período da manhã
Adolescentes

Siga o Mestre

Ministério Discipulado

07

CULTOS
PRELETOR

18H00

PRELETOR

ADULTOS

Restaura-me
Salmo 80

09h30

Fernando Leite

Restaura-me
Salmo 80

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

Revisão

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

Enfrentando as dificuldades com Deus: Restaura-me - Sl 80

Preletor: Fernando Leite
Introdução
2Co 5.18-19; Sl 80.3,7,19,14

Foco na imagem de Deus
Pastor e Seu rebanho
Sl 80.1; Gn 48.15; Gn 49.24; Sl 23.1-4; Jo 10.11

A situação do povo de Deus
Sl 80.2; 2Cr 30.4-12; Sl 80.4-6; Sl 80.12-13,16
Deus entronizado
Sl 80.1

ANOTAÇÕES

Agricultor e Sua vinha
Sl 80.8-10; Is 5.1-7; Jo 15.1-2,4-7; Sl 80.4

igrejafonte.cps
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Orar pelo que?
Sl 80.2-3,7,19, 1; Nm 6.24-26; Sl 80.14,16-18

Visualize o Boletim Digital!

Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim

