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O prazer da oração
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sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem 

busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é 

temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus” (Pv 2.3-5)

Ore e medite

Em 2 Tm 2.7, Paulo disse a Timóteo como ele deveria ler 

a carta que lhe enviara: “Pondera o que acabo de dizer, 

porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas”. 

Re�etir sobre as verdades bíblicas é provar das 

revelações de Deus. O Senhor dá compreensão, mas não sem 

a ponderação acerca das Suas Verdades. Devemos ler, 

estudar, buscar e meditar, mas não sem oração.

Assuma o compromisso de orar e estudar a Sua Palavra 

e, então, desfrute da Suas maravilhas. Leia, estude, busque, 

medite e ore: “Desvenda os meus olhos, para que eu 

contemple as maravilhas da tua lei”(Sl 119.18)

Não há um efeito mágico automático pelo simples fato de 

lermos a Bíblia e orarmos. Para entendermos a Palavra, nos 

deleitarmos nela e sermos transformados, devemos fazer esta 

oração: “Desvenda os meus olhos para que eu contemple as 

maravilhas da tua lei.”(Sl 119.18). Ao orarmos assim, porém, 

não devemos supor que a indispensabilidade da oração implica 

a dispensabilidade de pensamentos focalizados na Palavra de 

Deus.

Quando oramos para vermos as maravilhas da lei de Deus e 

a Sua glória, nossa mente não deve vaguear com os interesses 

focados em nós mesmos. Pelo contrário, devemos orar de acordo 

com a Sua Palavra. Desejo sugerir que considere seriamente 

estas recomendações:

Ore e leia 

A oração certamente pode nos dar percepção; mas se não 

lermos a Bíblia, não teremos percepções acerca da vontade de 

Deus reveladas em Sua Palavra. O apóstolo Paulo fez esta 

oração: “Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso 

Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno 

conhecimento dele” (Ef 1.17)

Ore e estude

Se desejarmos tirar o maior proveito da Palavra, 

precisamos estudá-la com dedicação e então, orarmos para 

vermos nela, muito além da satisfação dos nossos desejos, os 

desejos de Deus, a Sua glória na face de Cristo. (2 Cor 4.4,6)

Ore e busque

Ao lermos e estudarmos a Bíblia, devemos fazê-lo como 

alguém que procura algo de muito valor, como quem busca um 

tesouro escondido! Veja o que a Palavra nos diz: “...se clamar por 

entendimento e por discernimento gritar bem alto; se procurar a 
Oswaldo Carreiro

oswaldo@igrejafonte.org.br



CULTOS

Agosto e Setembro | Início 05 de agosto

Módulo de 8 aulas
Escola Bíblica

Visões do Futuro – Milênio em foco

CURSO PROFESSOR LOCAL

Élcio Fernandes PS

“Maré mansa não forma
marinheiros preparados” Maurício Gama C3

Classe de Integração Ministério de Integração C1

Como ensinar a Bíblia para
crianças de 4 a 11 anos Ministério Semear C4

Oswaldo Carreiro C5Resolução de Conflitos

Roberto Covolan C6Fé Cristã e Ciência Contemporânea
(módulo 1)

Interpretação Bíblica ao longo da história

CURSO PROFESSOR LOCAL

Alexandre Oliveira C4

Os cristãos e a participação política Juscelino Mendes e
Wagner Lima C6

Jesus e as parábolas Willing Sgnolf C5

ADULTOS

ADULTOS

Currículo Semear

Família? Pra que falar sobre “isso”?

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

As aparentes contradições da Bíblia Lucas Lisboa

Rosana Marinho

Chalé 2

Mz

PREAS

Disciplinas Espirituais Líderes Impulse C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Diante da necessidade

de restauração

- - --

Diante da necessidade
de restauraçãoFernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite



AGENDA CONTRIBUIÇÕES

PROGRAMAÇÕES
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Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Grupos nos Lares
(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

AG: 2297-7 CC: 5454-2

AG: 6548 CC: 26.468-5

Faça suas contribuições em cheques, depositando nas saídas 
laterais do auditório. 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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Tempo de Restauração: Uma boa liderança - Ne 3.1-32
Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ne 2.11;Ed 8.32   

   

As experiências de vida na sociedade contribuem para a 
formação dos servos de Deus para que empreguem seus 
aprendizados a serviço de Deus.

Aqui aprendemos com Neemias aspectos louváveis de sua 
administração que são úteis em qualquer ambiente e 
situação.

1º Aspecto: Responsabilidades delineadas      
Ne 3.1,32,13,4,17

2º Aspecto: Considera as a�nidades entre os que 
cooperam           
Ne 3.1,22,2-3,12,18,32

3º Aspecto:  Concilia interesses pessoais                           
Ne 3.10,28,1,7

ANOTAÇÕES



4º Aspecto: Valoriza a pluralidade
Ne 3.8,12,17,28              

5˚ Aspecto: Reconheceu os destaques
Ne 5.20

6˚ Aspecto: Faz para a glória de Deus
Ne 3.1

igrejafonte.org.br

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

(19) 3289.4501

igrejafonte.cps

igrejafonte

7º Aspecto: Supera a contradição
Ne 3.5              

Conclusão: Quem é que �ca de fora?
Ne 5.19; Pv 27.2; Mt 11.11; Mc 1.7; Jo 3.30

Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim

ANOTAÇÕES
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