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5 O insensato despreza a instrução de seu pai, 
mas o que atende à repreensão consegue a 
prudência. 10 Disciplina rigorosa há para o que 
deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. 
31 Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no 
meio dos sábios têm a sua morada. 32 O que rejeita 
a disciplina menospreza a sua alma, porém o que 
atende à repreensão adquire entendimento.

Veja que no ambiente do povo de Deus, 
repreensão, crítica, culpa ou reprovação devem ser 
consideradas como benvindas, ainda que possam 
trazer dor, injustiça, tristeza e sentimentos como 
estes.

Sendo assim, lembrando que somos 
pecadores, não somos perfeito, cometemos falhas 
e ainda temos esta perspectiva de Deus sobre o 
valor da repreensão, crítica ou acusação, apesar do 
que diz a sociedade, é tempo de repensarmos e 
recuperarmos o valor destas na vida pessoal.
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Gostaria que �zesse um exercício de 
imaginação, se é que nunca viveu a experiência de 
alguém abordá-lo com a proposta de lhe fazer uma 
crítica, acusação, reprovação ou culpa. Creio que 
todos já passamos por isso, mas caso você não tenha 
passado – pouco provável – imagine como isto 
chegaria a você.

Nossa sociedade enfatiza tanto a autoestima, o 
elogio e o ser politicamente correto que certas coisas 
que possam entristecer devem ser banidas. O 
importante é você se sentir bem consigo mesmo e 
que se evite a todo custo colocar o dedo nas feridas e 
pecados. Este é mesmo o ideal?

Ao longo do livro de Provérbios, o vocábulo 
hebraico ‘tokahat’ foi empregado dezoito vezes, 
sendo ele traduzido por repreensão ou disciplina, 
mas tem também o sentido de culpa, reprovação e 
contradição. Quem quer ser contrariado, 
repreendido, culpado ou disciplinado? Mesmo que 
venha travestido ou sob a bandeira de ‘crítica 
construtiva’, normalmente esta não é bem recebida, 
e por que não é recebida? Creio que seja por causa do 
pecado do orgulho, do pensamento que somos 
certos, do desconforto de ter uma culpa, da sempre 
desagradável reprovação social, etc.

Mas o que Deus tem a dizer sobre isto? Como 
disse, Provérbios aborda este assunto, sendo que a 
maioria das referências estão no cap 15.

Fernando Leite
fleite@igrejafonte.org.br

Crítica construtiva



CULTOS

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Restaura-me

Salmo 80

- Um amigo que aprendeu Fabio Ferreira-

Restaura-me
Salmo 80

Vlademir
Hernandes

PRELETOR
Vlademir

Hernandes

Escola Bíblica

Fé cristã e ciência contemporânea:
Ciências da vida

CURSO PROFESSOR SALA
Roberto Covolan e
Welbe Bragança 01

ADULTOS

Currículo Semear

Combatendo as seitas e heresias
(curso exclusivo para jovens)

CURSO PROFESSOR SALA

Dividido por faixa etária Diversos

A anatomia da sabedoria Lucas Lisboa

Wagner Fonseca e
Douglas Costa

10

03

PREAS

- - -Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

Da derrota à vitória Alcides Baizoli 05

Educação de filhos - 0 a 5 anos Min. Educação de Filhos 02

Classe de Integração

CURSO PROFESSOR SALA

Min. de Integração 06

Catolicismo à luz da Bíblia Guilherme Wood 08

Bibliologia: A suficiência das Escrituras Élcio Fernandes 07

Adalberto Vargas 06Casamento: Uma parábola de permanência
e uma dádiva temporária

Ricardo Cota 08O mal que habita em mim

Vlademir Hernandes 07Harmonia dos evangelhos

ADULTOS



Igreja Batista Fonte | 1º de março de 2020

PROGRAMAÇÕES

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
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O Incomparável Privilégio de Desfrutar da Presença de Deus - Lucas 10:38-42
Preletor: Vlademir Hernandes

ANOTAÇÕES

Introdução

6 contrastes didáticos
Contraste 1:

Contraste 2:

Contraste 3:

Contraste 4:

Contraste 5:



ANOTAÇÕES
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Contraste 6:

Conclusão:

Louvamos a Deus juntamente com Lucas e Julia Lyra 
pelo nascimento do Manoel no dia 27/02. Que o 
Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para criá-lo 
em Seus caminhos.

Nascimento

Após Assembleia Geral Especial para Admissão de Novos 
Membros, segue a lista dos membros admitidos:

Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros

Patricia R.M. D. Reis (S.P)
Gustavo D.M. Rezende (S.P)

Marcelo Reis (S.P)
Gabriela D. Reis (S.P)

Membros recebidos por transferência:

Luanderson O. Corrêa 
Thais M. Oliveira
Thaís Borrin

Thiago Borrin
Yasmin B. Santiago 

Membros recebidos por testemunho:

Fernando C. Barbin 
Giulia L. Badan

Helen C.G. Gomes 
Ricardo F. Gomes

Milton da Fonseca 
Gabriel G. Gomes

Membros desligados por ausência prolongada:

O presidente da ADORE convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às 11h30min, 
no dia 15 (quinze) de março 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 das seguintes 
ordens do dia: Apresentação do Relatório Financeiro 
do exercício de 2019, Mudança na diretoria e 
Conselho Fiscal, Abertura de uma Regional em 
Paulo Afonso e informar sobre a transferências de 
quotas da Ghephen. Com quorum de metade mais um 
dos membros. Caso não haja quorum su�ciente na 
primeira convocação, a Assembleia �ca 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, 26 de fevereiro de 2020.

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE


