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OFICINA DA FAMÍLIA

FAMILIA E INTERNET

10/03 às 19h00 | Sala C6
FONTE

Preletor: Edilson Ribeiro

Ministérios de Casais e Educação de Filhos 

As Oficinas da Família acontecem mensalmente e são promovidas 
pelos ministérios de casais e educação de filhos com o propósito de 
encorajar, capacitar e instruir biblicamente, além de proporcionar 

momentos de comunhão e integração entre casais e pais.
Aproveitem estas oportunidades pra investir na sua família.

PARTICIPE E CONVIDE CASAIS AMIGOS.
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propiciação pelos pecados do povo." Hb 2:16-17

Cristo tornou-se semelhante a nós, sofreu as 
tentações que todos nós sofremos para que através 
da Sua vida houvesse esperança para as nossas 
decepções. "Porque, tendo em vista o que ele 
mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de 
socorrer aqueles que também estão sendo 
tentados." Hb 2:18 Ele é capaz de nos socorrer em 
nossas limitações, é através da capacitação do Seu 
Espírito que podemos ter garantia de não estarmos 
acorrentados ao príncipe deste mundo, Satanás. 
Cristo que é nosso sumo sacerdote, fez propiciação 
pelos nossos pecados (Hb 2:10-11). "...pois não 
temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim 
alguém que, como nós, passou por todo tipo de 
tentação, porém, sem pecado. Assim sendo, 
aproximemo-nos do trono da graça com toda a 
con�ança, a �m de recebermos misericórdia e 
encontrarmos graça que nos ajude no momento 
da necessidade." Hb 4:15-16 Enquanto 
aguardamos a libertação completa de nossa carne, 
Cristo nos socorre e dá condições através do Seu 
Espírito para lutar contra nossos desejos 
pecaminosos. Ainda assim podemos ter a esperança 
que Ele é �el e justo para nos perdoar os pecados 
(1Jo 1.9), e arrancar a culpa da nossa decepção nos 
levando ao genuíno arrependimento!

Não foram poucas as vezes em que me 
decepcionei comigo mesmo. Você também se 
decepciona consigo? O apóstolo Paulo, mesmo depois 
de ser redimido por Cristo reconhecia sua humanidade:  
"Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em 
minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que 
é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço 
não é o bem que desejo, mas o mal que não quero 
fazer, esse eu continuo fazendo." Rm 7:18-19 Ao 
conhecer as Escrituras podemos ver grandes homens 
usados por Deus agindo de maneira irresponsável, 
impiedosa e até mesmo cruel, como no caso de Davi e 
Urias (2 Sm 11; Sl 51.1-5). Nos decepcionamos conosco 
pois somos falhos, e desde o pecado de Adão 
precisamos de redenção.

O que pode lhe dar esperança enquanto você 
batalha para não se decepcionar consigo e 
principalmente a Deus? O que pode lhes garantir a 
vitória sobre as inclinações da carne, a lei que atua 
fortemente em nossos membros nos impelindo a fazer 
o que está em desacordo com a vontade de Deus para 
nossas vidas? Jesus Cristo é a nossa única esperança! 
Por conta própria, não somos capazes de combater 
nossa inclinação para o mal, estamos escravizados sem 
a atuação de Seu sacrifício. Sacrifício este, relatado 
pelo autor do livro de Hebreus: "Pois é claro que não 
é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de 
Abraão. Por essa razão era necessário que ele se 
tornasse semelhante a seus irmãos em todos os 
aspectos, para se tornar sumo sacerdote 
misericordioso e �el com relação a Deus e fazer 

Lucas Tutui
tutui@igrejafonte.org.br

Decepcionados consigo?
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ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Ídolos do Coração

-- -

Tedd Trip Tedd Trip

CULTOS

-

ESCOLA BÍBLICA

Jacob Leah Rachel

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Provérbios
Anatomia da Sabedoria Lucas Lisboa

Entendendo e Vivendo a Santidade Paulo Berti C2

PSQuem é você quando ninguém está olhando Alcides Bazioli

Chalé 2

JOVENS Jesus Cristo, CEO Alex Souza C5

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Cristologia e Antropologia Líderes Impulse C3ADOLESCENTES

ADULTOS
A Vida de Davi C4Henrique Blandy e Yury Veris

Seitas e Heresias C5Wagner Fonseca e Roni Moreira

O livro do Rei - Isaías (parte 1) C6Leonardo Salgado

Classe de Integração Ministério de Integração C3

Aconselhamento Bíblico Ministério de Aconselhamento C4

Filipenses - Uma vida alegre e digna José Rodrigues C6

Panorama do Antigo Testamento Paulo Marcos e Felipe Silva Mz



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

Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:

www.igrejafonte.org.br/boletim

Amigas
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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



CANTINA

TODOS OS  RECURSOS

SÃO DESTINADOS PARA MISSÕES

PIZZAS, LANCHES E BEBIDAS
•  VENHA CONFERIR  •
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ATIVIDADES



Amigas
Jantar das 

MINISTÉRIO DE 

Rua Dr. Shigeo Mori, 1694- Cidade Universitária

Local: Bardana Eventos

Convites à venda após os cultos

09/MARCO,
19h30

ATIVIDADES
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NOVA GERAÇÃO



ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES

- Dalton Cavalcanti
- Andréa Cavalcanti
- Claudio Pereira 

- Rosimeri Pereira
- Beatriz Pereira
- Tatiana Maudonnet

- Glaucia Silva
- Rian Silva

Membros desligados: (geogra�camente distantes)

Membros desligados por ausência prolongada
-  Calebe Monteiro -  Giuliana Duduch

Membresia


