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FAÇA O SEU
RECADASTRAMENTO

www.igrejafonte.org.br/recadastramento

Aponte a câmera do seu celular para o
QR CODE e acesse o LINK

Contentamento com Propósito!
Andar contente parece ser algo raro
nestes dias difíceis numa sociedade que
sofre e que aguarda ansiosamente
soluções para uma cruel pandemia. Mas,
deveria ser uma atitude bem presente na
vida dos ﬁlhos de Deus.
Deus se importa com a maneira como
reagimos à crise, qualquer que seja sua
natureza e opera para que aos sermos
“apertados”, possamos experimentar um
crescimento alinhado com Seu propósito
de nos aperfeiçoar e levar-nos à estatura
de Seu Filho Jesus Cristo.
Crises são oportunidades para
mantermos alinhada nossa visão com a
perspectiva que Deus tem acerca da vida e
Seu propósito para nós, seus ﬁlhos. Na
carta de Paulo aos Filipenses, somos
encorajados
ao
crescimento
e
contentamento em meio à crise, pois ela
coopera para o nosso bem ao
reconhecermos
que
Deus
está
trabalhando sem cessar para moldar
nosso
caráter
(Fp
1.12-15);
ao
respondermos às circunstâncias de forma
agradável a Ele (Fp 1.12); e ao
conformarmos nossa vontade à vontade
de Cristo (Fp 1.15-18). Manifestamos
contentamento em meio à crise, quando
focamos na Sua glória e no bem dos
outros (Fp 1.19-26). É certo que não
reagiremos bem à crise, se formos

egoístas, preocupando-nos apenas com
nossos interesses!
Que privilégio temos de pela graça e
suprimento que Deus nos dá, podermos
revelar uma atitude de contentamento
em meio às diﬁculdades, e não uma
atitude
de
murmuração.
Esse
contentamento vem quando tiramos os
olhos de nós mesmos, focamos em Deus,
seu propósito, buscamos seus recursos e
descansamos em Seu controle soberano.
Não
desperdice
sua
crise!
Aproxime-se de Deus e se aplique ainda
mais em conhecer a Sua Palavra e crescer
na atitude de contentamento, para que
também possa ser usado por Ele para
aconselhar biblicamente os que estão
ansiosos, tristes, abatidos, bem como
para ajudar alguém a carregar o fardo
causado pela crise e aproveitar
oportunidades para pregar o Evangelho
aos que não tem a razão da esperança
que você tem em Cristo Jesus.
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O Grande Plano: Nascimento e glória - Lucas 2.8-21
Preletor: Fernando Leite
Introdução

2ª Manifestação: Angelical da graça

Lc 1.14-15; 31-33; Jo 1.14

Lc 2.9

Sinais do céu:

3ª Manifestação: Angelical da graça

1ª Manifestação: aos Pastores

Gn 3.8; Ex 40.34-35; 1Rs 8.10-11; Ez 9.3;

Lc 2.8

Mt 24.30; Ap 21.9-11; Is 6.5; Lc 5.8; Pv 9.10;
Sl 25.14

4ª Manifestação: da boa nova de salvação

Constatação e proclamação

Rm 8.15; Lc 2.10-11; Rm 3.23

Lc 2.17

Reações à mensagem
Lc 2.18-19
5ª Manifestação: Veriﬁcável na terra
Lc 2.12; Fp 2.6-7
Glória e Louvor
Lc 2.20

6ª Manifestação: da glória de Deus
Lc 2.13; Lc 15.10; Lc 2.14

Convocação da Assembleia

Geral Ordinária ADORE

Conclusão: Conferência na terra
Vamos a Belém conferir
Lc 2.15; Rm 10.14,17; Lc 2.16

O presidente da ADORE convoca os membros
para reunirem-se em Assembleia Geral
Ordinária às 11h30min, no dia 15 (quinze) de
novembro 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:
orçamento do ano de 2021. 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, 1º de novembro de 2020.

