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Escola Bíblica

Recepção dos “Bixos” 2018
Se você já passou pela experiência de sair de casa e ir
estudar fora sabe que o início da vida universitária não é fácil.
Apesar de ser um momento especial na vida do jovem e
também de seus familiares, às vezes surgem no meio do
caminho medos, expectativas, etc. Sabendo disso, nós como
Igreja, temos uma boa oportunidade de nos envolvermos e
sermos bênção na vida destes jovens e, consequentemente
destas famílias.
Nos dois últimos anos tivemos a alegria de receber
vários alunos de diferentes partes do Brasil. Alguns cristãos e
outros que conheceram o Senhor através dos nossos Grupos
Pequenos Universitários. Nosso desejo é continuar, na
dependência do Senhor, fazendo tudo que for preciso para
acolher em amor e inserir estes jovens na vida da igreja.
Assim como nos demais anos (que foi sucesso total),
este ano o Conecte preparou quatro ações específicas para
receber os “Bixos” que estão chegando em Campinas:
1. Adote um “Bixo”: Toda a Igreja está sendo
desafiada e as famílias interessadas poderão acolher um
aluno durante uma, duas ou três semanas (entre
12/02/2018 à 05/03/2018). Se você estudou fora de casa ou
enviou um filho para estudar fora, sabe como são difíceis
estes primeiros dias. Parafraseando C.S Lewis, ser um
indivíduo hospitaleiro não é necessariamente receber outro
alguém, mas ser uma pessoa em que outros encontram
refúgio, amor, cuidado... Sabendo disso, nosso objetivo com
esta ação é servir, acolhendo em amor e, criar um vínculo
com os universitários, ajudando-os neste processo de achar
uma moradia fixa. E este ano, queremos que vocês pais,
adotem um jovem que está chegando, leve-os para almoçar
nos finais de semana, ligue para eles, falem com seus pais,
etc.
2. Café da Manhã com os Pais: Nós iremos oferecer
um delicioso café da manhã para os pais destes alunos.
Nosso desejo é que cada pai saiba que como igreja estamos à
disposição para ajudar no crescimento espiritual de seus
filhos e ajudá-lo neste processo de amadurecimento, sendo
relevantes na vida deles. Se você é pai e já experimentou a

alegria e também o aperto no coração de enviar seu filho
para alguma universidade, venha participar com a gente.
Será no dia 19/02 às 8:00. Estaremos na Unicamp, nos
seguintes locais:
• Instituto de Física (IFGW);
• Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM);
• Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
(FEEC).
3. Palestra – No ano passado o Dr. Roberto
Covolan deu uma palestra sobre Fé e Ciência e este ano o
Dr. Paulo Velho irá falar sobre “Relacionamentos na
Faculdade”. A palestra acontecerá no dia 28/02/2018 às
12:30 no Auditório da Biblioteca Central da Unicamp.
4. Churrasco com os “Bixos”: Esta é a nossa
última ação da recepção e acontecerá no dia 03/03/2018,
em uma chácara em Barão Geraldo. Nosso desejo é que o
primeiro churrasco destes jovens que estão chegando seja
com a gente, pois é muito importante que já na primeira
semana eles conheçam e possam criar vínculos com
jovens saudáveis. Por isso, vamos oferecer um dia de
churras, esportes, piscina, muita música e diversão com
uma galera TOP!
Meus irmãos, nosso objetivo com estas ações da
Recepção dos Bixos é sermos luz para aqueles que ainda
não conhecem o Senhor Jesus e apoio para os que já são
nossos irmãos em Cristo. O objetivo final é que o nome do
Senhor seja glorificado e que estes jovens desfrutem de
uma vida santa e saudável na universidade. O
envolvimento da Igreja é muito importante,
principalmente em oração!
Quer se envolver e ficar por dentro de todos os
detalhes, procure a nossa equipe no Espaço Conecte aos
Domingos, no nosso escritório durante a semana ou envie
um email para glauco_santiago@hotmail.com.

Paulo Alves
paulo@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
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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

ADULTOS

9:30
Do que podemos
ter certeza?

INFANTIL

-

Preletor
Fernando Leite

18:00
Do que podemos
ter certeza?

Preletor
Fernando Leite

-

-

-

NOVA GERAÇÃO

\\\ 17.02 - 19h30 ///

Igreja Batista Fonte | 11 de fevereiro de 2018

ATIVIDADES

Igreja Batista Fonte | 11 de fevereiro de 2018

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: Do que podemos ter certeza? - Ef 5.5-7

Preletor: Fernando Leite
Introdução

1ª Certeza: Quem não herda o Reino de Deus - Ef 5.5

Tais não herdarão o Reino - Ef 5.5,3

Deus tem revelado Sua verdade na Sua Palavra de modo
que podemos conhecê-la e nela confiar.

O que significa isso?
Ef 5.5; Ef 2.8-9; Ef 1.13-14; 1Co 3.12-15; Ef 5.3-4; Ef 5.5
Visando nossa segurança, Paulo define verdades claras com
respeito à vida que nos levam a certezas fundamentais.

ANOTAÇÕES

2ª Certeza: Práticas compatíveis com a ira de Deus - Ef 5.6 Conclusão: Não participem! - Ef 5.7

Ira de Deus - Ef 5.6; Ef 2.3; Rm 1.18; 1Jo 1.6

Nascimento

Louvamos a Deus juntamente com Ana Celia e
Marcelo Cassiano pelo nascimento da Sofia no dia
22/01. Que o Senhor dê aos pais força, graça e
sabedoria para criá-la em Seus caminhos.

