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Fora de controle
Particularmente, eu sempre quis controlar o que
estava ao meu redor: minha família, meus
relacionamentos, meus amigos e até mesmo o meu
presente e o meu futuro. Não aceitava se alguma coisa saía
do roteiro que eu mesma escrevi para aquela pessoa ou
situação. Parece loucura, né? E realmente é. Aos poucos, a
mania de controlar ia virando uma bola de neve e
acontecendo sem que eu tivesse consciência. Eu estava
tentando ser o deus da minha vida.
Eu buscava perfeição nas pessoas e nas minhas ações.
Tudo tinha que acontecer conforme eu planejara, e se não
acontecesse, eu ficava bravo e triste. Acabei perdendo
muito tempo da minha vida depositando minha confiança
em mim mesmo.
Um dia, senti na pele que eu realmente não tinha
controle sobre nada, quando a depressão e a ansiedade me
dominaram, frutos dos meus próprios pecados. Eu vi a
minha vida escorregando pelas minhas mãos, caindo em
um poço escuro e frio. Senti medo do que poderia
acontecer no meu futuro; senti medo que todos me
deixassem. A minha vida não era mais minha.
Mas essa foi a forma que Deus me mostrou que Ele é o
único que tem poder para controlar o tempo, o vento e o
mar, mas é tão bom que nos dá a liberdade de escolher
nosso caminho. Se Deus nos dá livre-arbítrio, por que eu,
que não tenho poder sobre nada, tentava controlar as
pessoas e todas as situações à minha volta? E me afundava
em meus pecados e levava minha vida de forma leviana,
tentando manter as aparências?

aprendizado diário, exige confiança na soberania de
Deus e não vem em um estalar de dedos. Sabemos que
Deus é poderoso e quer o melhor para nós, mas temos
dificuldade em descansar na sua vontade e esperar o
tempo certo para todas as coisas.
Ele não quer que soframos. Ele só quer que
descansemos para que não fiquemos ansiosos.
Procuro ver a vida como um rio. Não podemos
controlá-lo; não podemos segurar a água que passa,
nem fazê-la retroceder ou avançar, mas podemos
aproveitar cada momento.
Não vivo mais olhando para trás. Eu não posso
mudar o passado e ele deixa cicatrizes. Mas o que estou
plantando hoje é promessa dEle que vou ceifar com
alegria. Só me resta confiar e entregar minha vida nas
mãos daquele que sabe de tudo e viver o melhor de
Deus.
Fonte: Sociedade Bíblica do Brasil, adaptado do plano de leitura
"Fora de Controle", disponível no App da Bíblia.

Fernando Leite
fleite@igrejafonte.org.br

Tenho aprendido que entregar minha vida nas mãos
do Criador faz com que tudo se torne mais leve. Esse é um
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Escola Bíblica
Módulo de 8 aulas

manhã
09h30 às 11h00

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

O Evangelho de Marcos – Módulo 2

José Remígio

PS

Criação de filhos | 6-12 anos

Ministério Educação de Filhos

C3

Cronologia do Antigo Testamento

Arthur Guilherme

C4

Contracultura | Cosmovisão Cristã e suas implicações

Paulo Alves

C5

1 Timóteo

Wagner Fonseca e Felipe Coelho

C6

O caráter do homem cristão

Erasmo Cardoso e João Mengaldo

Mz

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Infantil

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Diversos

PREAS

As prioridades do Reino

Caio Bueno

Chalé 2

Jovens

Discipulado transformador para jovens

Lucas Lyra

C1

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Classe de Integração

Ministério de Integração

C4

Jeremias

Lucas Lisboa e
Nathanael Baldez

C6

ADULTOS

noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

Adolescentes

Disciplinas Espirituais

C3

Líderes Impulse

CULTOS
09h30

PRELETOR

18H00

PRELETOR

ADULTOS

Superando
estratagemas

Fernando Leite

Superando
estratagemas

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
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ANOTAÇÕES

Tempo de Restauração: Superando estratagemas - Ne 6.10-19

Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ne 6.10; 1Cr 24.6,18

1º Lado: Adversário:
A boa apresentação da tentação maligna
Ne 6.17-18; Ne 13.4; Ne 6.19,10; 2Co 2.11; 2Co 11.13-15

O filho de Deus precisa entender as estratégias inimigas da
fé para que não tornar-se vítima ingênua dos ataques
pelos quais passa.

Precisamos entender os dois lados, da estratégia diabólica
e da vitória disponibilizada, para que sejamos vitoriosos

ANOTAÇÕES

2º Lado: Fiel:
A boa resposta para os ardis

Conclusão: Dois resultados
Concluíram a obra - Ne 6.15

Ne 6.11; 2Cr 26.16-21; Ne 6.12-14; Mt 22.29; Sl 119.11

Paga aos inimigos - Ne 6.16; Ne 4.4; Ne 6.14

Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia
11/11/2018, em primeira convocação às 11h15, 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 autorização da contratação dos pastores Lucas
Rathlef Lisboa e Nathanael Miranda Baldez.

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE
O presidente da ADORE convoca os membros para reunirem-se em
assembleia geral ordinária às 11h30min, no dia 18 (dezoito) de
novembro de 2018 na sede administrativa da Igreja Batista Cidade
Universitária, localizada na Rua Tenente Alberto Mendes Jr. nº 5 Vila Independência - Barão Geraldo - Campinas – SP, para tratar da
seguinte ordem do dia: orçamento do ano de 2019. Com quorum
de metade mais um dos membros. Caso não haja quorum
suficiente na primeira convocação, a assembleia fica convocada
desde logo para reunir-se no mesmo dia, em segunda convocação,
15 (quinze) minutos após a primeira, com no mínimo de um quinto
dos membros. Campinas, 04 de novembro de 2018.
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