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Depois da festa
O tempo da festa sempre é marcado por alegria e
celebrações pois é um momento, ou pelo menos deveria
ser, um tempo de onde o foco é comemorar.
Comemoramos as mais diversas datas: aniversários,
nascimentos, casamentos, término de um período
escolar, etc.
Mas há o “depois da festa”, pois é impossível viver
constantemente em celebrações ou festejando.
Nestes dias li essa frase: “viver sempre nos reflexos
da glória do passado, em vez de se colocar no brilho dos
desafios do futuro”. O autor desta frase faz a
comparação com o povo de Israel na sua saída do Egito
que após terem presenciado a atuação do Senhor de
forma tão grandiosa e miraculosa, enviou das 10
pragas, abriu o mar, sustentou com o pão que desceu
dos céus, deu uma nuvem de sombra para o dia quente
e uma coluna de fogo para a noite fria no deserto. O
risco, é ficar olhando para traz e contabilizando os feitos
passados sem dar a importância para os desafios que
virão. Não estou dizendo que devemos menosprezar os
feitos que o Senhor tem providenciado para nós, pois
isso seria ingratidão.

O futuro pode assustar, mas quando olhamos no
mesmo contexto do povo de Israel que sai do Egito,
em sua marcha para a terra prometida, quando seu
grande líder Moisés morreu, um novo líder iria
assumir, quantos desafios assustadores teria pela
frente, mas o conselho do Senhor: “...seja forte e
corajoso! Não se apavorem nem desanime, pois o
Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você
andar.” Js1.9
Que grande conforto e ajuda para nossa
caminhada em 2019, forte ou ter ânimo, não ser
medroso, mas ter coragem, não ficar apavorado nem
ter desânimo, pois quem estará conosco não serão os
nossos recursos ou capacidades, isso tudo pode
ajudar, mas quem será determinante é o Senhor que
estará por onde quer que andemos.
Assim, em 2019 meu desejo que é que você
convide o Senhor para essa caminhada com você por
onde você andar pois Nele temos sabedoria.

Wagner Fonseca
wfonseca@igrejafonte.org.br

Precisamos, agora, lançar o nosso olhar, o nosso
foco, para os desafios e experiências que teremos em
2019. Mas essas experiências só serão de qualidade
para sua vida se for na dependência do Senhor;
andando bem próximo dos projetos e desejos que Ele
tem para sua vida.
Igreja Batista Fonte | 13 de janeiro de 2019

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: Ajuntar pra que? - Ne 9.1-5

Preletor: Fernando Leite
Introdução

1ª Prática: Leitura do Livro

Ne 9.1

Ne 9.3,13; Sl 119.1-8

Deus planejou o ajuntamento de Seu povo como
oportunidade de aprendizado, culto, purificação e
renovação da aliança.

A passagem apresenta as práticas de um culto a Deus, que
devem ser tomadas como referência para o verdadeiro
culto.

ANOTAÇÕES

2ª Prática: Confissão de pecados

Conclusão: Culto e mudanças de vida

Ne 9.3,1-2; Lv 20.26; Ne 9.16-17; Dt 30.19-20; 1Jo 1.9; Ne 9.4

3ª Prática: Adoração a Deus
Ne 9.3,5

Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia
27/01/2019, 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 tratar da seguinte
ordem do dia: indicação e aprovação da comissão de
aprovação de Atas.
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