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Que situação!!
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aborrecimentos. Ser paciente quando tudo o que temos a 
fazer é esperar.
• Fortalecer o coração – como é fácil o nosso coração ser 
tomado pelo medo, pela ansiedade, pela angústia e tantos 
outros sentimentos que nos fazem perder o foco e 
deixarmos a paciência de lado. A orientação de Tiago é que 
cuidemos do nosso coração, protejamos, fortaleçamos a 
�m de que ele seja estável, esteja a salvo para que não se 
abale ou seja corrompido. Que ele seja alimentado pela 
Palavra de Deus e por Suas promessas.
• Perseverar – por �m Tiago aconselha a �car �rme, não 
retirar-se ou fugir diante de desgraças ou provações, 
manter-se �rme na fé em Cristo em toda e qualquer 
situação. Que desa�o, pois nosso desejo, às vezes, é de 
desistir, parar de lutar, deixar de aguardar e fazer algo 
para mudar a situação. 

Como é difícil esperar o tempo certo para que o fruto 
seja colhido, como é difícil aguardar o agir de Deus quando 
nosso desejo é resolver logo, e do nosso jeito. Como é 
difícil manter-se �rme no Senhor quando aparentes 
injustiças estão sendo praticadas. Como é difícil aguardar 
uma resposta que nem sempre vem na velocidade que 
aguardamos e nem mesmo vem como gostaríamos.

Em contrapartida, como é bom saber que em Cristo é 
possível ser paciente. Como é bom saber que Ele fortalece 
os nossos corações. Como é bom saber que Ele nos dá 
condições de perseverar. Como é bom saber que o nosso 
Deus é um Deus cheio de compaixão e de misericórdia!!

Que em toda e qualquer situação, possamos 
contemplar a boa mão do Senhor nos conduzindo, nos 
ensinando e forjando em nós o seu caráter.

Sejam pacientes! Fortaleçam os seus corações! 
Perseverem!!

Seguramente você já passou pela experiência de enviar 
uma mensagem para alguém e a resposta não veio de 
imediato, passaram-se apenas alguns minutos que 
pareceram uma eternidade, en�m a resposta chegou.

Talvez você esteja aguardando por aqueles dias de férias 
que parecem nunca chegar.

Quem sabe você fez esteja passando por um tratamento 
que se arrasta há semanas ou até meses.

Perdeu o emprego e está se empenhando na busca de 
uma recolocação, mas está vendo o tempo passando, a 
situação apertando e nada.

São várias as situações que nos geram desconforto, por 
vezes sofrimentos e que não vemos a hora de desfrutar de 
um pouco de tranquilidade.

Na carta de Tiago encontramos uma palavra de estímulo 
que quero compartilhar com vocês.

“Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. 
Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a 
preciosa colheita e como espera com paciência até virem as 
chuvas do outono e da primavera.

Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a 
vinda do Senhor está próxima...Irmãos, tenham os profetas 
que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência 
diante do sofrimento.

Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que 
mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a 
paciência de Jó e viram o �m que o Senhor lhe proporcionou. O 
Senhor é cheio de compaixão e misericórdia.” (Tg 5:7-11)

Diante de situações que exigem de nós uma espera, nos 
tiram da zona de conforto ou até mesmo que nos geram 
algum tipo de sofrimento, temos maneiras diferente de agir, 
mas Tiago faz algumas colocações que nos apontam a ações 
que devem ser comuns, que devem ser adotadas por todos 
nós. Quero destacar três delas:
• Ser paciente – a proposta apresentada por Tiago aponta 
para a importância de suportar situações adversas sem perde 
o ânimo. Ser paciente em meio aos sofrimentos ou 





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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