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As vezes uso a expressão: “Eu nasci de 
tênis”, para jus�ficar meu pouco 
conhecimento e quase nenhuma vivência 
com a vida no campo, fazenda, sí�o ou 
mata. Eu sou da cidade e por esta razão, 
acredito que tenho de forma tão vívida em 
minha mente algumas cenas tão fantás�cas 
quando em viagens missionárias, por 
aldeias indígenas, entre pescadores, 
ribeirinhos, sertanejos, ocasiões estas, em 
que pude contemplar o céu e seu esplendor, 
botos se diver�do na água, centenas de 
araras em seu habitat natural, a diversidade 
de cores, espécies, cheiros, de arvores e 
flores na floresta amazônica, quanta beleza, 
cria�vidade tudo é simplesmente 
fantás�co!

Bendiga ao Senhor a minha alma! Ó 
Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso! 
Estás vestido de majestade e esplendor! Sl. 
104.1

De forma bela e poé�ca, o Salmista 
expressa ao Senhor o mais profundo e 
autên�co louvor e adoração, na medida em 
que contempla, observa, constata, as 
digitais de um Deus glorioso, majestoso, 
cria�vo, sustentador, mantenedor, provedor 
de tudo e todos, pois Ele é o Soberano!

A sabedoria do Deus criador:
Quantas são as tuas obras, Senhor! 

Fizeste todas elas com sabedoria! A terra 
está cheia de seres que criaste. Sl. 104.24

O Deus que sutem a criação:
“Ele firmou a terra sobre os seus 

fundamentos para que jamais se abale; 
...Ele fez a lua para marcar estações; o sol 

sabe quando deve se pôr. ...Quando sopras 
o teu fôlego, eles são criados, e renovas a 
face da terra.”  Sl.  104. 5,19,24,30

O Deus provedor:
“É ele que faz crescer o pasto para o 

gado, e as plantas que o homem cultiva, 
para da terra tirar o alimento: o vinho, que 
alegra o coração do homem; o azeite, que 
faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o 
seu vigor.   ...Os leões rugem à procura da 
presa, buscando de Deus o alimento, ...Eis o 
mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras 
criaturas, seres vivos, pequenos e grandes... 
...Todos eles esperam em ti para que lhes 
dês o alimento no tempo certo; tu lhes dás, 
e eles o recolhem, abres a tua mão, e 
saciam-se de coisas boas”  Sl. 104. 
15,21,25,27,28

O Deus sustentador:
As árvores do Senhor são bem regadas, 

os cedros do Líbano que ele plantou; nelas 
os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a 
cegonha tem o seu lar.  Sl. 104.16-17

Ao reconhecermos quem é esse Deus, 
os Seus feitos, o Seu poder, a Sua glória, 
majestade, autoridade, devemos declarar 
em alto e bom som, louvores, adoração e 
glórias a Ele!

Cantarei ao Senhor toda a minha vida; 
louvarei ao meu Deus enquanto eu viver.  Sl. 
104.33
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Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE
O presidente da ADORE convoca os membros para reunirem-se em Assembleia 
Geral Ordinária às 11h30min, no dia 05 (cinco) de julho de 2020 com sede 
administrativa da Igreja Batista Fonte, localizada na Rua Tenente Alberto Mendes 
Jr. nº 5 - Vila Independência - Barão Geraldo - Campinas – SP, que será realizada 
virtualmente, por causa da quarentena decretada pelo Governador do Estado de 
São Paulo, na plataforma https://meet.google.com/yah-zuuh-atk., para tratar das 
seguintes ordens do dia: Apresentação do Relatório Financeiro do exercício de 
2019, Inclusão, desligamento de membros, 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 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, 21 de junho de 2020.


