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SATISFAÇÃO INSTANTÂNEA!
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“Algumas verdades de Deus são como 
tesouros escondidos em profundidades e que 
muitos de nós não dão o tempo necessário para 
procurá-las e muito menos encontrá-las.”

Vejo nas palavras do salmista o desejo por 
descobrir estes tesouros quando ele diz: Como a 
corça anseia por águas correntes, a minha alma 
anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de 
Deus, do Deus vivo.... (Sl 42.1,2). 

Creio que estes tesouros escondidos são 
almejados por muitos de nós. Entendamos que 
tais tesouros não são encontrados embalados e 
rotulados como mais um instantâneo nem 
mesmo nas maiores redes de supermercados e 
também não serão descobertos com 
investimentos super�ciais. Por isso, estejamos 
dispostos a investir tempo, sejamos pacientes, 
perseverantes e desejemos profundidade em 
nossos relacionamentos, principalmente com 
Deus, e certamente colheremos a satisfação, 
mesmo que não seja instantaneamente, porém 
real e plena!

Na busca por otimizar o tempo, trazer maior 
comodidade e facilidades, as indústrias dos 
instantâneos crescem cada vez, e seguem 
conquistando mais e mais consumidores.

Com tudo isto, há outro produto que também 
têm sido “comprado” quase que inconscientemente, 
que é a “satisfação instantânea”. Queremos investir 
pouco tempo preparando, ter pouco trabalho, 
porém, esperamos ter um nível elevado de 
satisfação com os resultados obtidos.

Como “consumidores vorazes”, não atentamos 
que junto aos produtos adquiridos e satisfação 
instantânea esperada, estamos levando também a 
impaciência e a falta de perseverança, pois quando 
as coisas não vêm rápido, logo perdemos nossa 
paciência e muitas vezes desistimos, por não querer 
esperar um pouco mais para colher os resultados 
almejados.

Infelizmente, trazemos tudo isto para nossos 
relacionamentos, também “instantaneamente”. 
Porém quando nos dispomos a investir pouco em 
nossos relacionamentos; sejam eles com pais, 
amigos, cônjuge, �lhos, Deus ou qualquer outro, 
vivendo na super�cialidade, certamente o nível de 
satisfação alcançado �cará aquém daquele que 
almejamos ou mesmo precisamos.

No que tange ao nosso relacionamento com 
Deus, Charles Swindoll a�rmou:

Fabio Grigorio
fgrigorio@igrejafonte.org.br



CULTOS

Agosto e Setembro | Início 05 de agosto

Módulo de 8 aulas
Escola Bíblica

Visões do Futuro – Milênio em foco

CURSO PROFESSOR LOCAL

Élcio Fernandes PS

“Maré mansa não forma
marinheiros preparados” Maurício Gama C3

Classe de Integração Ministério de Integração C1

Como ensinar a Bíblia para
crianças de 4 a 11 anos Ministério Semear C4

Oswaldo Carreiro C5Resolução de Conflitos

Roberto Covolan C6Fé Cristã e Ciência Contemporânea
(módulo 1)

Interpretação Bíblica ao longo da história

CURSO PROFESSOR LOCAL

Alexandre Oliveira C4

Os cristãos e a participação política Juscelino Mendes e
Wagner Lima C6

Jesus e as parábolas Willing Sgnolf C5

ADULTOS

ADULTOS

Currículo Semear

Família? Pra que falar sobre “isso”?

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

As aparentes contradições da Bíblia Lucas Lisboa

Rosana Marinho

Chalé 2

Mz

PREAS

Disciplinas Espirituais Líderes Impulse C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Com quem você

pensa que está falando?

- - --

Com quem você
pensa que está falando?Fernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite
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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



Tempo de Restauração: Com quem você pensa que está falando? - Ne 1.5-11
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
Ne 1.4,11

   

A oração tem o propósito de abrir a possibilidade de que 
Deus haja de acordo com sua característica bondade e 
�delidade.

Devemos aprender com Neemias três princípios para a 
e�cácia de nossas orações.

1º Princípio: Reconhecer quem é Deus - Ne 1.5
Senhor - Ex 3.13-14

Deus dos céus

Deus grande e temível - Is 40.12-15

 
Fiel

Misericordioso



ANOTAÇÕES
2º Princípio: Reconhecer quem é você
Servos

Ne 1.6-8,10-11; Ne 1.7; Jo 15.15,14

Povo de Israel

Ne 1.6,10; Dt 7.6-8

Pecadores

Ne 1.6-7; 1Jo 1.9

3º Princípio: Reconhecer o que Deus quer fazer
Ouça e veja
Ne 1.6,11

Lembrar...
Ne 1.8-9; 2Cr 7.14; Ne 1.11

Eis nos

Ne 1.10-11

Pedir

Ne 1.11

Conclusão: Tudo continua igual?
1Pe 1.18-19


