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Servir
Neste ano, temos como tema na Igreja
Fonte o serviço no corpo de Cristo sendo
expresso na igreja local. Ao olhar nossa
realidade de igreja, hoje podemos estar
alegres pelo fato de que 60% dos 1300
membros desta comunidade estarem
envolvidos em algum ministério.
Para você que está servindo só cabe a
gratidão e o louvor ao Senhor que o motivou a
se envolver na Sua obra, pois seja sabedor que
no Senhor o seu trabalho não é inútil, ou vão,
como diz em 1Co15.58
Mas você que ainda não serve em um
ministério, desejo encorajá-lo a servir.
Podem surgir várias desculpas para não se
envolver como: não tenho tempo, não tenho
habilidade, não sei o que fazer, etc.
Em 1Pd4.10 “Cada um exerça o dom que
recebeu para servir os outros, administrando
fielmente a graça de Deus em suas múltiplas
formas”. Cada um de nós, que tivemos um
encontro pessoal com o Senhor Jesus,
nascemos de novo, temos um dom espiritual,
uma capacitação dada pelo próprio Senhor
para aplicar ao serviço da sua Igreja. Talvez
você ainda não saiba qual é o seu dom, mas há
em nosso meio ferramentas para realizar essa
descoberta, o curso Descoberta.
Próxima desculpa é a falta de tempo, para
isso cabe uma avalição sincera de como e onde

você está investindo seu tempo, precisa fazer
uma avalição de sua agenda para ver se as
prioridades não estão sendo invertidas ou
mesmos menosprezadas, gastando seu
tempo em coisas que não são importantes.
Não sei o que fazer, onde aplicar os meus
dons espirituais, cabe a você se aproximar de
pessoas mais maduras na fé cristã que terão
condições de te orientar onde exercer de
forma adequado seus dons, para o bom
desenvolvimento do corpo de Cristo, a Igreja.
Voltemos ao texto de 1Pd4.10, ao
receber, sim é um presente concedido pelo
Senhor a nós, mas para que façamos algo:
servir a outros de forma fiel, de acordo com
os projetos do Senhor, de formas múltiplas
ou das formas mais variadas, pois a beleza do
serviço ao Senhor e a diversidade, assim
como um corpo tem seus membros com
várias e múltiplas funções, 1Co12.12 a 27, na
Igreja temos dezenas de ministérios onde
essa graça que o Senhor lhe concede pode
ser aplicada.
Sirva como uma atitude de gratidão pelo
que o Senhor tem realizado em sua vida.
Wagner Fonseca
wagner@igrejafonte.org.br
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Escola Bíblica
Módulo de 8 aulas

manhã
09h30 às 11h00

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Visões do Futuro – Milênio em foco

Élcio Fernandes

PS

Classe de Integração

Ministério de Integração

C1

“Maré mansa não forma
marinheiros preparados”

Maurício Gama

C3

Como ensinar a Bíblia para
crianças de 4 a 11 anos

Ministério Semear

C4

Resolução de Conflitos

Oswaldo Carreiro

C5

Fé Cristã e Ciência Contemporânea
(módulo 1)

Roberto Covolan

C6

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Infantil

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Diversos

PREAS

As prioridades do Reino

Caio Bueno

Chalé 2

Jovens

Família? Pra que falar sobre “isso”?

Rosana Marinho

Mz

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Interpretação Bíblica ao longo da história

Alexandre Oliveira

C4

Jesus e as parábolas

Willing Sgnolf

C5

Os cristãos e a participação política

Juscelino Mendes e
Wagner Lima

C6

Disciplinas Espirituais

Líderes Impulse

C3

ADULTOS

noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

Adolescentes

CULTOS
09h30

PRELETOR

18H00

PRELETOR

ADULTOS

Da ridicularização
ao êxito

Fernando Leite

Da ridicularização
ao êxito

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

-

-

AGENDA
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

CONTRIBUIÇÕES
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

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08
Identifique a sua oferta para financeiro@igrejafonte.org.br
AG: 6548 CC: 26.468-5
AG: 2297-7 CC: 5454-2
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.

PROGRAMAÇÕES

Igreja Batista Fonte | 16 de Setembro o de 2018

PROGRAMAÇÕES

Igreja Batista Fonte | 16 de Setembro de 2018

PROGRAMAÇÕES

Igreja Batista Fonte | 16 de Setembro de 2018

PROGRAMAÇÕES

Igreja Batista Fonte | 16 de Setembro de 2018

ANOTAÇÕES

Tempo de Restauração: Da ridicularização ao êxito - Ne 4.1-6

Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ne 4.1

A configuração da oposição ridicularizadora - Ne 4.1-2
Cinco declarações - Ne 4.2

Desqualificação dos envolvidos - Ne 4.2

A determinação de fazer o que Deus quer encontrará
Será permitido - Ne 4.2; Ne 3.1
objeções e tentativas de provocar desistências.

Sacrificarão? - Ne 4.2

Com seu exemplo, Neemias nos apresenta uma maneira Um dia só - Ne 4.2; Ne 1.3
sábia de tratar com os opositores que usam da
ridicularização.

Queimadas - Ne 4.3

ANOTAÇÕES

A resposta sábia à ridicularização humilhante
Não se defendeu diante dos opositores

A caminho do êxito - Ne 4.4,6

Trate com quem deve tratar: Deus

Conclusão:

Ne 4.4; 1Pe 2.21-23; Mt 5.44; Lc 23.34; Rm 12.17,19,20-21; Ne 4.4-5

Falecimento

Comunicamos o falecimento da senhora Maria Piedade,
mãe de Cidalia Capote no dia 09 de setembro e o
falecimento da senhora Delzuita, mãe de Jeane Leite no
dia 10 de setembro. Aos familiares, a nossa oração para que
Deus os conforte e fortaleça.

igrejafonte.cps
igrejafonte

www

igrejafonte.org.br
(19)

3289.4501

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

Visualize o Boletim Digital!

Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim

