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amor e sua glória para que todos os povos o 
adorem. Veja o futuro! Que cenário maravilhoso!

“Depois destas coisas, vi, e eis grande 
multidão que ninguém podia enumerar, de todas as 
nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do 
trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras 
brancas, com palmas nas mãos; e clamavam em 
grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta 
no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação”. 
Ap.7.12,13

Deus no passado, anunciou para Isaias a 
esperança para a humanidade que se realizaria no 
futuro: Is. 53.11 - “Ele verá o fruto do penoso 
trabalho de sua alma e �cará satisfeito; o meu 
Servo, o Justo, com o seu conhecimento, 
justi�cará a muitos, porque as iniquidades deles 
levará sobre si”. 

Ancorados na graciosa obra da redenção 
realizada no passado, devemos viver no presente, 
como �lhos de Deus inculpáveis no meio de uma 
geração corrompida e depravada, na qual 
devemos brilhar como estrelas no universo, certos 
que no futuro desfrutaremos da presença do 
Senhor para todo o sempre!

Um “visionário”! Você já conversou ou conviveu 
com alguém que possui esta distintiva – “ser um 
visionário”? Certa ocasião tomando café com um 
missionário, teci vários elogios a ele e sua equipe, 
depois de ter visitado vários ambientes que haviam 
construído ou reformado para atender as demandas 
da missão. Sabia que tudo aquilo, era fruto de muito 
esforço, dedicação, investimento �nanceiro, mas 
antes de tudo, aquele local e o que ali é realizado, é 
fruto da intervenção de um visionário!  Trinta anos 
atrás, não passava de um grande terreno com uma 
densa mata, alguns galpões velhos e nada mais! 

Isso me fez pensar na declaração das últimas 
palavras do Senhor Jesus em seu sacrifício na cruz 
em nosso favor - “Está Consumado”! Setecentos 
anos antes deste evento, ele já havia sido descrito no 
capítulo 53 intitulado “Servo Sofredor”, no livro do 
profeta Isaias, onde é narrado com detalhes o 
sofrimento, o tipo de morte que seria aplicado ao 
Senhor Jesus! Setecentos anos antes..., somente 
alguém que de fato tem a “visão”, o conhecimento 
do passado, presente e futuro poderia colocar na 
boca do profeta estas palavras!

Nós também, podemos nos alegrar por 
antever por fé, algumas cenas de um maravilhoso 
evento futuro, no qual somos coadjuvantes, 
“cumprindo” no presente o propósito para qual o 
Senhor nos tem chamado; o de testemunhar do seu 

Edson Rodrigues
edson@igrejafonte.org.br

Visão de futuro
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Amizades e In�uências Caio Bueno e 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

Disciplinas Espirituais 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 Novo Testamento Paulo Marcos e Felipe Silva Mz
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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
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OFICINA DA FAMÍLIA

A IMPORTÂNCIA DAS FINANÇAS
NA FAMÍLIA

21/04 às 19h00 | Sala C6
FONTE

Preletor: Adalberto Vargas

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.

NOVO MÓDULO CTL |  CAMPINAS
TODA SEGUNDA DAS 19H30 ÀS 22H00
07/MAIO A 25/JUNHO DE 2018
PROF. RONY SANTOS
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NOVA GERAÇÃO



ANOTAÇÕES

Introdução
2Tm 3.2-4; Ef 5.25
   

Deus estabeleceu a maior importância ao papel do 
homem no casamento dando como referência seu próprio 
amor por nós.

Que amor é esse? - Ef 5.25

As marcas de amor de Deus por nós devem ser 
reproduzidas no amor do �lho de Deus por sua esposa.

Nova Sociedade: Um amante à moda divina - Ef 5.25-30
Preletor: Fernando Leite



ANOTAÇÕES
1ª Marca: Cristo a santi�cou
Ef 5.25-26; Rm 10.14-15,17
Como faremos isso?

2ª Marca: Cristo a torna honrável para si
Ef 5.27
Como faremos isso?

3ª Marca: Cristo cuida e aquece
Ef 5.29-30,28; Gn 2.23-24
Como faremos isso?
Ef 5.29; 1Ts 2.7; Ef 5.29

Conclusão: Isso é para homens de verdade!
Ef 5.28,25,18,21 


