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Atividades

Nova Geração

Capacitação

Programação
Escola Bíblica

Vivendo com Propósito
Você já passou por um texto bíblico por diversas vezes,
porém sem notá-lo de fato?
“Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus
em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus
antepassados e seu corpo se decompôs”. Atos 13.36. Este
pode ser um destes textos!
Observe a riqueza de informações que podemos
identificar no capítulo de 13 de Atos:
O que foi narrado antes e depois no livro dos atos dos
apóstolos, tem neste capítulo o eixo principal, funcionando
como uma “dobradiça” | Encontramos a transição de
personagens: Pedro e João x Paulo e Barnabé | Narra a
primeira viagem missionária e o primeiro missionário
“auxiliar” que diante das pressões, retorna do campo.
Lança os fundamentos e o conteúdo da mensagem a
ser proclamada: Jesus o Salvador - v.23 | Morte de Jesus na
Cruz v.28-29 | Ressurreição vs.30,33,34,37 | Jesus oferece
perdão dos pecados v.38 | O que crê é justificado v.39 |
Salvação v.43,48.
O capítulo ainda apresenta elementos estratégicos
para a realização da obra missionária: Estratégia – (sábado
na sinagoga) v.14 | Domínio e conhecimento das Escrituras
(preparo) v.16-41 | Êxito no trabalho (colher frutos) v.43 | |
Ousadia na pregação v.46 | Discernimento e
redirecionamento v.47-48 | Oposição (velada/declarada) v.
45 | Perseguição v.50.
Vamos extrair alguns princípios contidos na
declaração feita por Paulo:
- Davi serviu ao propósito de Deus: O “background”
desta afirmação está nos versos 22,23 “Depois de rejeitar
Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem
testemunhou: “Encontrei Davi, filho de Jessé, homem
segundo meu coração, ele fará tudo o quer for da minha
vontade”. Da descendência desse homem Deus trouxe a
Israel o Salvador Jesus, como prometera”. Davi, foi um

instrumento utilizado nas mãos de Deus, no cumprimento
do plano de redenção para toda a humanidade!
A vida ganha sentido, razão, propósito quando ganhamos
a compreensão da:
a- Nossa Finalidade - “Vivermos para a glória de
Deus”: “Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as
coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém!” Rm 11.36;
b- Nossa Pecaminosidade – “Vivermos na
dependência de Deus”: “Sei que sou pecador desde que
nasci, sim, desde que concebeu minha mãe” Sl. 51.5 | “Pois
ele sabe do que somos formados; lembra-se que somos
pó”. Sl. 103. 14
c- Nossa Prioridade - “Vivermos proclamando o
Evangelho de Deus”: “Esta é a vida eterna: que te
conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a
quem enviaste”. João. 3 17
d- Nossa Prioridade dentre as Prioridades “Vivermos em busca de alcançarmos os não
alcançados”: Sempre fiz questão de pregar o evangelho
onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não
estivesse edificando sobre alicerce de outro. Rm. 15.20
e- Nossa Realidade – “Vivermos para Deus de forma
relevante em nossa Geração” - “Tendo, pois, Davi
servido ao propósito de Deus em sua geração” At. 13.36
Meu anseio, é que a frase: “tendo pois...
............................ “ servido ao propósito de Deus, fosse
iniciada com o nome de cada um de nós!
“Não estamos realmente prontos para viver até que
estejamos prontos para morrer. Quando, portanto,
ficamos prontos para morrer, vamos então morrer.”
Charles Swindoll

Edson Rodrigues
edson@igrejafonte.org.br
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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

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

Rua Tenente Alberto Mendes Jr, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501
www.igrejafonte.org.br
/igrejafonte.cps

/igrejafonte

secretaria@igrejafonte.org.br

CONTRIBUIÇÕES
Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08
Identifique a sua oferta para
financeiro@igrejafonte.org.br

Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2

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.

Visualize o Boletim Digital!

Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim

ATIVIDADES

Igreja Batista Fonte | 04 de fevereiro de 2018

ESCOLA BÍBLICA

9h30 às 11h00

Curso

Professor

Local

Sofonias - O dia do Senhor

Élcio Fernandes

C4

Marcelo berti e Paulo Alves

C5

A ambição pode ser uma
conduta ética do cristão?

Juscelino Mendes

C6

Evangelho de João

Dante Stopíglia

PS

Curso

Professor

INFANTIL

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Local
Diversas

PREAS

Provérbios
Anatomia da Sabedoria

Lucas Lisboa

Chalé 2

JOVENS

-

-

-

Curso

Professor

Local

As sete frases de Jesus na cruz

Willing Sgnolf

C4

Vencendo a tirania do urgente

Edilson Ribeiro

C5

As cartas de João - 2ª e 3ª

Guilherme Wood

C6

O que será de mim?

Lucas Tutui

C3

Judas - A carta

ADULTOS

Noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

ADOLESCENTES
CULTOS

9:30

Preletor

18:00

Preletor

ADULTOS

Piada de amor

Fernando Leite

Piada de amor

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

-

-

NOVA GERAÇÃO

ATIVIDADES
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ATIVIDADES

Jantar das

Amigas
09/MARCO
,
19h30

Local: Bardana Eventos
Rua Dr. Shigeo Mori, 1694- Cidade Universitária

Convites à venda após os cultos
MINISTÉRIO DE
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ANOTAÇÕES

Nova Sociedade: Piada de amor - Ef 5.3-4

Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ef 5.3-4

1º Não: Às práticas más na conduta - Ef 5.3

Imoralidade - Ef 5.3

Impureza - Ef 5.3
O amor verdadeiro impõe limites pois do contrário ele é
corrompido e se torna uma ilusão.

O amor verdadeiro impõe NÃOS para que não seja
corrompido e se torne farsa e ilusão.

Cobiça - Ef 5.3; Ex 20.17; 1Co 5.1-2

ANOTAÇÕES

2º Não: Às práticas más nas conversas - Ef 5.4

Conclusão: Ao invés disso

Obscenidade - Ef 5.4; Cl 3.8

Impróprio e inconveniente - Ef 5.3-4

Conversas tolas - Ef 5.4

Gratidão - Ef 5.4; 1Ts 5.18; Rm 1.21

Gracejos - Ef 5.4

Falecimento

Comunicamos o falecimento da irmã Míriam
Gazzoli, esposa de Valmir Gazzoli no dia 28 de
janeiro. Aos familiares, a nossa oração para que
Deus os conforte e fortaleça.

