
Igreja Batista Fonte
26 • Agosto • 2018 | Ano XV | Ed. 779
Impressão e distribuição interna 

Nova GeraçãoAtividades Capacitação Programação 
Escola Bíblica



"Quem procura acha!"
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sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", 
diz o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de 
lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e 
um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a 
mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me 
acharão quando me procurarem de todo o 
coração." Jeremias 29:11-13

Não sei ao certo o autor desta frase "Quem 
procura acha!", mas há muito tempo atrás o Senhor 
deixou claro, que quem O procurasse de todo 
coração O encontraria. No contexto deste texto do 
profeta Jeremias, o povo estava perdendo as 
esperanças pois seus sonhos e planos não estavam 
alinhados com os do Senhor, e por este motivo Ele 
disse: "Eu tenho planos diferentes dos seus planos, 
tenho planos de paz, esperança e um futuro".

A busca pela presença de Deus tem tido 
alguma prioridade na sua agenda? Quanto você 
tem desejado desfrutar mais de intimidade com 
seu Criador? Que nestes dias corridos, com 
demandas familiares, de trabalho, estudo, 
ministeriais ou quaisquer outras coisas, você possa 
priorizar a busca pela presença de Deus. O 
alinhamento de seus sonhos e planos aos de Deus, 
será proporcional a sua busca contínua por Sua 
presença. "Recorram ao Senhor e ao seu poder; 
busquem sempre a Sua presença." Salmos 105:4

"Escrevo este livro a�m de instilar no leitor um 
anseio profundo pela presença de Deus. É justamente 
a ausência desse anseio que nos tem conduzido a essa 
baixo nível espiritual que presenciamos em nossos 
dias". Esta a�rmação foi feita pelo teólogo A.W.Tozer 
no ano de 1948 no primeiro capítulo de seu livro 
"The porsuit of God", em português "À Procura de 
Deus". Diante da constatação que Tozer fez de seus 
dias, podemos sugerir que a falta de busca pela 
presença de Deus nunca foi por causa de inúmeras 
possibilidades de distrações ou falta de tempo, 
motivos que têm sido utilizados como "desculpa" 
nos dias atuais.

Há nas Escrituras um convite recorrente para que 
busquemos a Deus. Mas os �lhos de Deus não estão 
sempre em Sua presença? Os �lhos de Deus estão 
sempre diante da presença dEle pois Sua 
onipresença é real, e Ele sempre está perto de tudo e 
todos, trabalhando para nos transformar de acordo 
com Sua boa vontade (Mt 28.20). Nossa busca por 
Sua presença deve acontecer constantemente, pois 
há épocas em que nos tornamos tão negligentes ao 
Senhor, que nem sequer pensamos nEle, e 
esquecemos de depositar nossas esperanças 
nAquele em quem deveríamos depositar nossa 
con�ança; além de não desfrutarmos 
conscientemente do conhecimento de toda Sua 
grandeza e beleza.

Desde o Antigo Testamento a busca continua 
pela presença de Deus é devida para que ajustemos 
nossa mente e coração aos Seus propósitos: "Porque 
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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
Diante da necessidade

de restauração

- - --

Diante da necessidade
de restauraçãoFernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite



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

Igreja Batista Fonte | 26 de agosto 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



Tempo de Restauração: Diante da necessidade de restauração - Ne 2.1-10
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
Ne 1.4,11

   

As tragédias encontradas na vida acontecem sob os olhos 
e poder do Soberano Deus e consistem de oportunidades 
de Deus para o homem ser instrumento na restauração.

Um instrumento ou alvo de restauração precisa encarnar 
concepções divinas acerca da restauração.

1ª Concepção: Restauração é expertise divina
Ne 1.4,5,11; Ne 2.4; Pv 21.1; Sl 216.1-6; 2Co 5.8; Fp 4.6

2ª Concepção: Demandar restauração inclui esperar
Ne 9.7; Ne 1.8, 7,1; Ne 2.1



ANOTAÇÕES
3ª Concepção: Con�ar em Deus convive com inteligência
Dn 6.15; Ne 2.1-3; Pv 16.14; Ne 2.6

4ª Concepção: Fé não exclui planejamento
Ne 2.4-8: Pv 16.9

5ª Concepção: Vontade de Deus implica em oposição    
Ne 2.9-10

Conclusão: Fé associada 
Ne 2.8; Is 40.31

Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim


