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Como realizar isso de forma prática? Como 
contar, contabilizar os nossos dias para que não 
sejam um desperdício? longe de ser exaustiva 
essa lista, segue algumas ações que podem 
tornar seu dia mais proveitoso para eternidade: 
invista tempo lendo as Escrituras e meditando na 
mesma; ore por você, por pessoas e situações que 
estão a sua volta; escute aulas e sermões que 
edi�quem sua vida espiritual; leia bons livros 
cristãos que o faça crescer no relacionamento com 
o Senhor; conviva com pessoas cristã onde você 
pode ser confrontado com as verdades de Deus; 
sirva no corpo de Cristo a Igreja com seus dons e 
talentos; exerça a misericórdia e a assistência 
para com os necessitados, enfermos, idosos; 
cuide da sua saúde física com exercícios, faça 
visita regular a médicos e dentista pois seu corpo 
e o templo do Espirito Santo; capacite-se para 
suas atividades pro�ssionais por meio de estudos 
e cursos; apresente a boas novas; a lista segue...

Que com o passar dos dias possamos olhar 
para os dias que passaram e louvar ao Senhor 
pelas conquistas e realizações que foram por Ele e 
por meio Dele. Rm 11.36 “Pois dele, por ele e para 
ele são todas as coisas. A ele seja a glória para 
sempre! Amém.”.

Comum escutarmos: “como passou rápido...”, 
“já estamos no mês...”, “mas parece que foi 
ontem...”, sim o tempo muitas vezes é bem ligeiro. 
Como já foi dito, é algo que não se pode recuperar 
ou mesmo armazenar.

Nas escrituras, são várias as passagens que 
exploram esse tema, Jó7.6 diz “os meus dias correm 
mais depressa que a lançadeira do tecelão...”, aqui Jó 
está expressando como são breves seus dias de vida. 
O Salmista, como um lamento no Sl 77.5 diz: “�co a 
pensar nos dias que se foram, nos anos há muito 
passado”. Mas, além de expressões de como os dias 
são breves, são várias as advertências que temos de 
como usar, aplicar nosso tempo de forma 
adequada.

O Salmo 90.2 diz: “ensina-nos a contar os 
nossos dias para que o nosso coração alcance 
sabedoria”, que pedido adequado com relação ao 
tempo. Ser um aprendiz na forma de usar nosso 
tempo para considerar, contar, contabilizar visando 
ter uma mente/coração sábio, que seja 
experimentado para a vida no dia a dia. Só no 
Senhor e pelo Senhor podemos ser ensinados a ter 
dias que façam sentido, que sejam proveitosos. Dias 
que não sejam desperdiçados em coisas e situações 
que não tem valor algum, mas sim investir nosso 
tempo no que tem um valor que contabilize para a 
eternidade.

Wagner Fonseca
wfonseca@igrejafonte.org.br

A rapidez dos nossos dias



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Mulher e seu marido Mulher e seu marido

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Tentação e Pecado Lucas Lisboa

Entendendo e Vivendo a Santidade Paulo Berti C2

PSQuem é você quando ninguém está olhando Alcides Bazioli

Chalé 2

JOVENS Jesus Cristo, CEO Alex Souza C5

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Disciplinas Espirituais Líderes Impulse C3ADOLESCENTES

ADULTOS
A Vida de Davi C4Henrique Blandy e Yury Veris

Seitas e Heresias C5Wagner Fonseca e Roni Moreira

O livro do Rei - Isaías (parte 1) C6Leonardo Salgado

Classe de Integração Ministério de Integração C3

Aconselhamento Bíblico Ministério de Aconselhamento C4

Filipenses - Uma vida alegre e digna José Rodrigues C6

Panorama do Novo Testamento Paulo Marcos e Felipe Silva Mz



ATIVIDADES

Rua Tenente Alberto Mendes Jr, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501

www.igrejafonte.org.br

/igrejafonte.cps /igrejafonte secretaria@igrejafonte.org.br

Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:

www.igrejafonte.org.br/boletim

Igreja Batista Fonte | 25 de março de 2018

AGENDA
Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Koinonia
(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

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

Faça suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo. 
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

Sábado
Programação PREAS (Quinzenal)
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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NOVA GERAÇÃO

ATIVIDADES



ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 2.22-24
   

As manifestações da graça e amor do Deus e Salvador eterno 
e supremo tornam-se realidade no cotidiano dos 
relacionamentos humanos dos Seus �lhos nesta vida.

Precisamos entender o papel da mulher na família cristã 
para que por sua escolha e cooperação de seu marido ela 
alcance o propósito de Deus.

1º Esclarecimento: A mensagem aos efésios não trata do 
plano original de Deus, mas, sim, do plano para as condições 
apresentadas em Éfeso.
Qual era o plano original? - Ef 5.22-21,24; 1Tm2.12-13

O que aconteceu na Queda - Gn 3.16

O que acontecia em Éfeso?

Nova Sociedade: Mulher e seu marido - Ef 5.22-24
Preletor: Fernando Leite



ANOTAÇÕES
2º Esclarecimento: A mensagem não é uma ordem de um 
ideal divino de subjugar a mulher, mas um reconhecimento 
da realidade estabelecida na criação
Mais do que cultural - Ef 5.22-24

Diferente do pessoal

Foco no funcional - At 10.34-35; 1Pe 3.7; Gl 3.2

3º Esclarecimento: A mensagem não ignora o plano 
redentivo de Deus que oportuniza à mulher uma condição 
maior do que ser subjugada pelo seu marido.
A queda não é determinante

A redenção é determinante - Ef 5.23,22-24; 1Tm 2.11-15

Conclusão: O que fazer meus irmãos e irmãs?  
Maridos, pensem diferentemente

Mulheres, ajam diferentemente - Ef 5.22-24

Comunicamos o falecimento do senhor Antonio, pai de 
José Henrique Oliveira no dia 16 de março. Aos familiares, a 
nossa oração para que Deus os conforte e fortaleça.

Falecimento


