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Nova Geração

Capacitação

Programação
Escola Bíblica

Ganhando com as perdas!
Posso afirmar com segurança que, assim como eu,
você também acumula histórias de perdas que sofreu
ao longo de sua jornada. As perdas atingem todas as
esferas de nossa vida, seja econômica, social,
relacional, patrimonial, emocional, física, etc.
Algumas perdas, deixam marcas profundas,
outras, são levadas pelo tempo!
Afirmar que, podemos ganhar com as perdas,
causa estranheza, uma vez que perder está associado
ao conceito de prejuízo, privação, ausência, falta,
subtração.
O relato bíblico sobre a vida de José, narra com
muitos detalhes as perdas que sofreu ao longo de sua
jornada, experimentado a dor e muito sofrimento!
José, foi privado do convívio familiar, provou a dor da
rejeição a exclusão ao ser jogado em um poço,
humilhado quando vendido como escravo, conviveu
com a saudade por estar em uma terra distante e
estranha, onde esteve impossibilitado de desfrutar
dos relacionamentos com seu próprio povo, com os
que falavam a sua língua, os que tinham os mesmos
costumes e cultura.
Quando acusado e preso injustamente, perdeu
sua reputação, sua liberdade, seus diretos seus
privilégios, seus relacionamentos, amizades,
conforto, ainda posso imaginar que teve perdas na
saúde, física, emocional, psicológica! Quantas perdas
foram acumuladas! Quantas razões para o murmúrio,
queixas, decepções, reclamações, frustrações,
lamento e depressão!
Entretanto, nos surpreendemos quando nos
deparamos com as declarações feitas por José:
6- “Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos

irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido
para aqui; porque, para conservação da vida, Deus
me enviou adiante de vós; 7- “Deus me enviou
adiante de vós, para conservar vossa sucessão na
terra e para vos preservar a vida por um grande
livramento”. Gn. 45.5,7
José, está agora diante daqueles que nutriram
contra ele inveja, ódio, os “atores” e “responsáveis”
pela trajetória de perdas, sofrimento, angústia, dor
no palco de sua vida. Porém, tudo aquilo que pode
se julgar como perdas irreparáveis, estão no cenário
de uma história maior, dirigida pelo autor da vida e
controlador da Grande História. José, em meios as
muitas perdas, cresceu na fé, no relacionamento
com Deus e não perdeu o “fio” da história, suas
perdas foram reais, o sofrimento, a dor, as lágrimas,
temores, dúvidas, conflitos, também foram reais,
porém ao concluir que as perdas foram
transformadas em ganho, percebemos que pela
graça e propósito de Deus ele foi instrumento para
trazer benefícios incontáveis para sua família, seu
povo, para o Egito e para a humanidade.
“Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus
o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a
vida de muitos”. Gn.5.20
“Só pela graça e favor de Deus podemos dizer
que podemos ganhar quando perdemos”
Que tal identificar e compartilhar os ganhos
que você tem colecionado em meio as suas perdas!
Edson Rodrigues
edson@igrejafonte.org.br
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ESCOLA BÍBLICA

9h30 às 11h00

Curso

Professor

Local

“Maria, POR QUE você vai com as outras?”

Ministério de Mulheres

PS

Mas quem precisa de ajuda sou eu!

Ajudar o próximo?

Eduardo Tamburus e Paulo Beltrão

C2

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

Curso

Professor

INFANTIL

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Local
Diversas

PREAS

Quando a gente vai crescendo

Efraim Albrecht

Chalé 2

JOVENS

Família? Pra que falar sobre “isso”?

Rosana Marinho

C3

Curso

Professor

Local

Pesca - Treinando e integrando novos voluntátios

Edson Rodrigues

C4

Classe de Integração

Ministério de Integração

C5

Moisés - De príncipe a libertador!

João Mengaldo

C6

Disciplinas Espirituais

Líderes Impulse

C3

ADULTOS

Noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

ADOLESCENTES
CULTOS

9:30

Preletor

18:00

Preletor

ADULTOS

Armadura espiritual

Fernando Leite

Armadura espiritual

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

-

-

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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ANOTAÇÕES

Nova Sociedade: Armadura espiritual - Ef 6.14-17

Preletor: Fernando Leite
Introdução

1ª Peça: Cinto da verdade

Ef 6.13-14

Ef 6.14

O filho de Deus sofrerá ataque satânicos com o propósito 2ª Peça: Couraça da justiça
de desviá-lo dos propósitos de Deus e fazer dele um Ef 6.14; Tg 4.7
motivo de vergonha e alvo da indignação de Deus.

Para que o filho de Deus resista aos ataques satânicos ele 3ª Peça: Sapatos do evangelho da paz
precisa vestir cada peça da armadura preparada por Deus. Ef 6.15; Rm 5.1; Rm 12.18

ANOTAÇÕES

4ª Peça: Escudo da fé

6ª Peça: Espada do Espírito

Ef 6.16; Rm 8.31-37

Ef 6.17; Mt 4.1-11; Hb 4.12

5ª Peça: Capacete da salvação

Conclusão: Para que essa armadura?

Ef 6.17; Rm 8.23-24; 2Co 12.9

Ef 6.13-14

