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Mesmo na prisão, em uma situação nada 
confortável torna-se um exemplo de funcionário, 
mas... até lá é novamente injustiçado, ao interpretar 
sonhos de dois dos prisioneiros (um é morto e o outro 
volta a seu cargo), José passa ainda mais 730 dias 
esquecidos na prisão, mais uma vez injustiçado. 
Durante esse período de injustiça não vemos relato nas 
Escrituras que �cou murmurando, lamentando ou 
questionando o Senhor. Continuou na sua trajetória de 
agradar ao SENHOR e ao seu superior.

Ao �nal de dois anos, 730 dias conduzido ao 
homem mais importante do mundo antigo, o Faraó do 
Egito, nesta audiência precisa interpretar um sonho 
estranho e misterioso que o Faraó tem, mais uma vez 
podemos notar quem regia a vida deste funcionário de 
sucesso, responde ao Faraó : “...isso não depende de 
mim, mas Deus dará ao Faraó um resposta...”, “...Deus 
revelou ao Faraó o que ele está para fazer...”, “ ...Deus 
mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer...”, “... o sonho 
veio ao Faraó porque a questão já foi decidida por 
Deus...”. Em todas as respostas tinha a visão de quem 
era o verdadeiro Senhor da sua vida, e fez questão de 
transmitir isso ao Faraó do Egito.

Termine de ler a história de José e como ele deixou 
que o Senhor fosse com sua vida. Que o exemplo de 
José sirva para condução das nossas vidas não só na 
área pro�ssional, pois José não tinha isso 
“departamentalizado”, sua vida era para servir ao 
Senhor, quer como escravo, como auxiliar de carcereiro, 
como “primeiro ministro” do Egito antigo. 

No Egito, na época dos Faraós, surge um funcionário 
exemplar que salva e enriquece a mais poderosa nação do 
mundo antigo. Funcionário esse que começou de forma 
bem peculiar sua carreira. Vendido como escravo pelos 
próprios irmãos ainda jovem é levado por mercadores de 
escravos à casa de um o�cial da guarda do Faraó para 
servir. Temos que ver a narrativa bíblica sobre esse 
acontecimento.

 Gn39.2 O SENHOR estava com José, de modo que 
prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio.3 
Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o 
fazia prosperar em tudo que realizava, 4 agradou-se de 
José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou 
a seu cuidado a sua casa e lhe con�ou tudo que 
possuía.5Desde que o deixou cuidando de sua casa e de 
seus bens, o SENHOR abençoou a casa do egípcio por causa 
de José.

O relato bíblico é bem forte e expressivo, mas 
podemos destacar que em nenhum momento vemos que 
José precisou falar quem ele era e a qual Deus servia, pois, 
sua vida e dedicação ao trabalho falava por si só. Ele de 
fato era um testemunho vivo de ser um funcionário que 
chamaríamos hoje do “funcionário do mês”, só que em 
todos os dias e meses. Mas... nem tudo foram �ores, em 
seu trabalho sofre assédio sexual por parte de sua chefe, a 
esposa de seu senhor. Injustamente foi lançado à 
masmorra, na prisão.

Gn39.21 mas o SENHOR estava com ele e o tratou com 
bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro.22 Por 
isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam 
na prisão, e ele se tornou o responsável por tudo que lá 
sucedia.23 O carcereiro não se preocupava com nada do 
que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com 
José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava.

Wagner Fonseca
wfonseca@igrejafonte.org.br

Um pro�ssional de sucesso
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Amizades e In�uências Caio Bueno e Lucas Lisboa

Ajudar o próximo?
Mas quem precisa de ajuda sou eu! Eduardo Tamburus e Paulo Beltrão C2

PS“Maria, POR QUE você vai com as outras?” Ministério de Mulheres

Chalé 2

JOVENS Família? Pra que falar sobre “isso”? Rosana Marinho C3

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Disciplinas Espirituais Líderes Impulse C3ADOLESCENTES

ADULTOS
Pesca - Treinando e integrando novos voluntátios C4Edson Rodrigues

Classe de Integração C5Ministério de Integração

Moisés - De príncipe a libertador! C6João Mengaldo

Educação de Filhos - 0 a 5 anos Criação de Filhos C4

Esdras - Liderança Espiritual Transformadora José Eduardo Lopes e Fabio Carrasco C5

Oséias - Um caso de adultério espiritual Gilvair Baqueiro C6

Casamento: Uma parábola de permanência e
uma dádiva temporária 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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Como é notório, o número de bebês de 0 a 3 anos tem 
aumentado.
Necessitamos de mais pessoas integrando a equipe de 
cuidado para com os pequenos. 
Para isso, realizaremos um treinamento com as pessoas 
interessadas em servir ao Senhor nesse ministério.

27/05 - 09:30 - Sala C1
Homens e Mulheres são bem-vindos!

FICOU INTERESSADO (A)? 
Envie um e-mail para: 
nathanael@igrejafonte.org.br
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NOVA GERAÇÃO



Nova Sociedade: Filho de Deus no ambiente de trabalho? - Ef 6.5-8
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
   

Realidade da escravidão na Roma antiga
Ex 21.16; 1Co 7.21,23

Trabalho planejado por Deus
Gn 3.17,19;    Gn 2.15

Sob sua autoridade
Ef 6.5-7

O trabalho foi instituído pelo próprio Deus com vistas a 
que se cumpra o Seu propósito e se honre a Deus.

A ação do Espírito nos �lhos de Deus implica em aplicar 
princípios que levam o trabalho à condição de louvor a 
Deus.

1º Princípio: Atender ao propósito do contratante
Ef 6.5-7; Cl 3.17



ANOTAÇÕES

Membros a serem recebidos:
- Adriano Diniz
- Alexandra L. P. M. Amaral
- Ana Flavia P. Vieira
- André Curvello
- André M. Fernandes
- Andréia G. Teixeira
- Angela G. Garcia
- Anna Beatriz Nascimento
- Antonio Finamore
- Bruno G. Teixeira
- Bruno L. Santos
- Camila Braga
- Carolina Agostinho
- César Santos
- Cilene Fescina
- Daniele Cruz
- Darlan Bonetti
- Efrain Cruz
- Elaine F. Samara
- Elias Braga
- Eneias Ramos Jr
- Felipe T. Angelo
- Gabriela F. Ramos
- Gilvair Baqueiro
- Gustavo R. Santos
- Isabella Baqueiro

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os 
membros para reunirem-se em Assembleia Geral 
Especial para Admissão de Novos Membros no dia 
06/05/2018, 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: deliberar sobre a admissão 
de novos membros. 

Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como 
membros. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que 
desabone a doutrina ou conduta deles, procure um dos 
pastores dentro de 15 dias.           

- Jayme Justino Jr
- Jolivan Gomes
- Joyce R. Santos
- Júlia Pisciotto
- Leandro Brunassi
- Leticia Agostinho
- Letícia R. Santos
- Lucelena Justino
- Maria Lúcia Baqueiro
- Mauro Holtz
- Mayani Ribeiro
- Miriam Suleiman
- Pedro Henrique Baqueiro
- Rafael P. Oliveira
- Rafael S. Batista
- Raphael Santana
- Rebeca Agostinho
- Renata Holtz
- Rita Giesbrecht
- Rosângela Gontijo
- Silvia Finamore
- Thaís Gomes
- Thayssa Oliveira
- Thiago Borella
- Vitor Ferreira

Membresia

Geral Especial para Admissão de Novos Membros
2º Princípio: Respeitabilidade
Ef 6.5; 1Tm 6.1-2

3º Princípio: Honestidade ou Singularidade
Ef 6.5-7

Conclusão: E o reconhecimento?
Ef 6.8; 2Co 5.10; Mt 9.41


