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Fazer o bem

Igreja Batista Fonte | 14 de Outubro de 2018

Pai, que nos amou e nos deu eterna 
consolação e boa esperança pela graça, 
deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam 
para fazerem sempre o bem, tanto em atos como 
em palavras. 2Tessalonicenses 2.16,17

3- Devemos manter regularidade e 
perseverança na prática do bem:

“Quanto a vocês, irmãos, nunca se 
cansem de fazer o bem”. 2Tessalonicenses 3.13

 4 – Não fazer o bem é mau:
“Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve 

fazer o bem e não o faz, comete pecado”. 
Tiago 4.17

5 – Deus vê com bons olhos o bem que 
fazemos ao próximo:

 “Não se esqueçam de fazer o bem e de 
repartir com os outros o que vocês têm, pois de 
tais sacrifícios Deus se agrada”.  Hebreus 
13.16

“FAZ BEM, AQUELE QUE FAZ O BEM, BEM 
FEITO”!

Boa semana da solidariedade!

John Wesley, foi pastor, líder e precursor do 
Movimento Metodista ocorrido na Inglaterra no 
século XVIII.  Sua vida foi marcada pelo extremo 
engajamento no socorro e ajuda aos 
necessitados, ele viveu de forma intensa o que 
escreveu na frase abaixo:

“Faça todo o bem que você puder, com 
todos os recursos que você puder, por todos 
os meios que você puder, em todos os 
lugares que você puder, em todos os tempos 
que você puder, para todas as pessoas que 
você puder, sempre e quando você puder”.

Motivado por este exemplo e instruído pelos 
princípios das Escrituras, quero desa�á-lo a 
efetuar sua inscrição e se engajar nesta edição da 
Semana da Solidariedade, com o intuito de fazer 
o bem e manifestar a bondade e amor de Deus ao 
próximo!

 1 – Fazer o bem é algo que devemos 
aprender:

 “Aprendam a fazer o bem! Busquem a 
justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos 
direitos do órfão, defendam a causa da viúva”.  
Isaías 1.17

2 – O que nos move na direção de fazer o 
bem ao próximo com atos e palavras é o 
bem que Deus fez em nosso favor:

“Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso 
Edson Rodrigues

edson@igrejafonte.org.br



CULTOS

Outubro e novembro | Início 07 de outubro

Módulo de 8 aulas
Escola Bíblica

O Evangelho de Marcos – Módulo 2

CURSO PROFESSOR LOCAL

José Remígio PS

Cronologia do Antigo Testamento Arthur Guilherme C4

Criação de filhos | 6-12 anos Ministério Educação de Filhos C3

Contracultura | Cosmovisão Cristã e suas implicações Paulo Alves C5

Wagner Fonseca e Felipe Coelho C61 Timóteo

Erasmo Cardoso e João Mengaldo MzO caráter do homem cristão

Classe de Integração

CURSO PROFESSOR LOCAL

Ministério de Integração C4

Jeremias Lucas Lisboa e
Nathanael Baldez C6

Treinamento de Professores de adultos Ministério de Educação Cristã C5

ADULTOS

ADULTOS

Currículo Semear

Discipulado transformador para jovens

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

As prioridades do Reino Caio Bueno

Lucas Lyra

Chalé 2

C1

PREAS

Disciplinas Espirituais Líderes Impulse C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00

Solução de Conflitos

- - --

Solução de ConflitosFernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite



AGENDA CONTRIBUIÇÕES

PROGRAMAÇÕES
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Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Grupos nos Lares
(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

AG: 2297-7 CC: 5454-2

AG: 6548 CC: 26.468-5

Faça suas contribuições em cheques, depositando nas saídas 
laterais do auditório. 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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Tempo de Restauração: Solução de conflitos - Ne 5.1-13
Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ne 5.1 

   

A busca por soluções por vezes vem acompanhada de 
efeitos colaterais, ou mesmo efeitos paralelos, que se 
unem na criação de novos e até maiores problemas.

Processo empregado por Neemias com o propósito de 
estabilizar a ordem nos ensina o passo a passo de como 
solucionar con�itos.

1º Passo: Ouça acerca do problema
Ne 5.2-3; Pv 22.7; Ne 5.4-5

2º Passo: - Reconsidere o problema  
Ne 5.6-7; Pv 19.2

ANOTAÇÕES



4º Passo: Aponte a conduta apropriada
Ne 5.10-12

5º Passo: Sele a solução
Ne 5.12-13

ANOTAÇÕES

3º Passo: Confronte o foco do problema - Ne 5.7

Repreender - Dt 24.6,10-11; Ex 22.26-27

Intimar - Ne 5.7-8

Exponha o erro - Ne 5.9
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(19) 3289.4501
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O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária para Referendo no dia 
28/10/2018, em primeira convocação, 15 (quinze) minutos antes 
do início da Programação O�cial da Igreja, com a maioria absoluta 
dos membros e em segunda convocação, 15 (quinze) minutos após 
a primeira chamada, com a presença de qualquer número de 
membros, na sede da Igreja, para tratar da seguinte ordem do dia:
I – Referendar os nomes sugeridos pela Comissão de 
Indicações para o Colegiado (composto pelos Pastores, 
Coordenadores e Anciãos) e a Diaconia; e
II – Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Assembleia Geral Ordinária para Referendo


