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para que seu relacionamento pessoal com o Senhor 
cresça, seja próspero. Seja sincero, não tenha medo do 
que isso lhe possa trazer! Certamente trará muito e o 
melhor que poderá experimentar após tê-Lo 
conhecido como seu Salvador. No desenvolvimento da 
nossa devoção e integridade, precisamos erguer 
orações honestas, tanto quanto manter o hábito de 
conservar a oração como parte de nossa rotina diária. 
Lembre-se que o tema que de�nimos como igreja para 
este ano é: “Intimidade com Deus”. Re�ita e ore! O 
resultado da sua devoção a Deus certamente lhe 
proporcionará um ano próspero! Medite nestas 
palavras do salmista: “Bem-aventurado o homem que 
não anda no conselho dos ímpios, não se detém no 
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos 
escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do 
SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como 
árvore plantada junto a corrente de águas, que, no 
devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não 
murcha; e tudo quanto ele faz será bem sucedido.” – 
Salmo 1.1-3

Que em Sua presença e alimentados da Sua 
Palavra, como �lhos, família e igreja, desfrutemos de 
um ano novo próspero! Amém!

Através da Bíblia, Deus nos leva a perspectivas bem 
diferentes do que normalmente a maioria projeta para o 
Ano Novo. Na nossa lista, por causa do Seu propósito, 
amor e graça, priorizamos os motivos de gratidão pelas 
várias lições aprendidas, os frutos que experimentamos 
através das provações que contabilizamos, e ainda, as 
oportunidades que Ele nos deu para crescimento em 
meio as provações.

Como �lhos de Deus consideramos na nossa lista de 
gratidão as oportunidades e momentos em que Ele, 
segundo o Seu propósito, operou para nos conformar 
mais à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. (Rm 8.28,29). 
E agora, neste início de ano, quais as suas expectativas 
para 2019? Que tudo se realize? Que os problemas 
desapareçam? Que seja um ano melhor?

Não há nada que possa nos satisfazer mais do que 
um íntimo relacionamento com Deus. Se Ele for nosso 
primeiro amor, nosso alvo maior na vida, se Sua Palavra 
for nosso alimento diário e nosso deleite e, Sua glória a 
nossa maior ambição, provaremos de um gozo 
permanente ainda que o futuro seja incerto e as 
previsões humanas possam não ser animadoras.

Uma das razões por que Deus nos desa�a com 
adversidades é que, com elas, aprenderemos a con�ar 
mais plenamente nele. E um dos aspectos dessa 
con�ança Nele é que nos consagraremos mais à oração. 
Prepare sua lista de oração para 2019. Considere esta 
prioridade em família! Inclua no começo dela o pedido 

Decisões para 2019





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



Tempo de Restauração: O que fazer com o que aprendeu? - Ne 8.13-18
Preletor: Fernando Leite
Introdução
Mt 13.3-8 

   

A pregação da Palavra de Deus alcança pleno êxito quando 
Sua Palavra germina, ganha profundidade, estabelece 
raízes e produz frutos na vida dos crentes.

Que ações precisam ser tomadas pelos que ouvem a 
pregação da Palavra de Deus, para que se potencialize e 
perpetue os efeitos da pregação na própria vida?

1ª Ação: Se ajuntaram para aprofundamento
Ne 8.13; Dt 6.4-9

2ª Ação: Encontra mensagens especí�cas    
Ne 8.14; 2Tm 3.16-17

ANOTAÇÕES
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3ª Ação: Aplicaram (festa) o que encontraram
Ne 8.15-17; Tg 1.25

4ª Ação: Desfrutaram da ação da Palavra
Tg 1.25; Ne 8.17-18; Sl 119.24; Sl 16.11

Conclusão: Você deve otimizar seu aprendizado    

Comunicamos o falecimento da senhora Rosa, mãe de Vera 
Sousa  no dia 26 de dezembro e da senhora Maria 
Aparecida, mãe de Adalberto Machado  no dia 30 de 
dezembro. Aos familiares, a nossa oração para que Deus os 
conforte e fortaleça.

Falecimento


