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homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte 
veio a todos os homens, porque todos pecaram” 
Rm 3.12,23;5.12.

Estar separado, sem acesso e desprovido da 
capacidade de relacionar se e desfrutar da comunhão 
com Deus, o Homem, nesta condição, experimenta sua 
maior e mais profunda tragédia! Porém, mesmo em 
meio ao caos em que o ser humano se encontra, há uma 
sirene que ressoa e que ecoa através dos séculos, 
anunciando que ainda há esperança! O mesmo Deus, 
que preanunciou, que as escolhas equivocadas do 
Homem, resultariam em grande tragédia, Ele mesmo se 
comprometeu por meio de uma aliança e uma 
promessa, socorrer a todos, comprovando Seu caráter 
bondoso e �el, demonstrado por Sua in�nita graça, por 
meio do Seu grandioso e leal amor, através do sacrifício 
na cruz de Seu Filho, Jesus Cristo, que é a fonte de 
esperança, redenção, perdão, vida e salvação, ofertada a 
todos homens em todos os lugares e desfrutado por 
todos aqueles que pela fé nEle, tem encontrado refúgio! 
“Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em 
nosso favor quando ainda éramos pecadores”.  Rm 5.8

Se você tem conhecimento da “tragédia anunciada”, 
não negligencie a comunicação da boa notícia, que 
precisa ser espalhada: “Jesus Cristo a única esperança”!

“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, 
nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as 
grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz”.  1Pe 2.9

Edson Rodrigues
edson@igrejafonte.org.br
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A tragédia ocorrida em Brumadinho, tem ocupado 
nossas mentes, sentimentos e nossas conversas, com um 
misto de compaixão, dor, lamento, contrastado com um 
tom de revolta, inconformidade e indignação, pois, 
sabemos que “humanamente falando”, este desastre 
poderia ter sido evitado.  A jornalista Cristina Serra, autora 
do livro "Tragédia em Mariana”, fez a seguinte declaração: 
“...o rompimento da barragem em Brumadinho, era uma 
“tragédia anunciada”!

Assim que as notícias se espalhavam, nossos olhos e 
ouvidos �caram em estado de alerta, “torcendo”, para que 
em meio a uma enxurrada de informações lamentáveis, 
desastrosas e dolorosas, pudéssemos ouvir alguma boa 
notícia! 

Em estado de choque, nos deparamos com um cenário 
cujo os resultados manifestam a natureza  e as entranhas 
do ser humano:  ganância, descaso, indiferença, corrupção 
entre  outros males inerentes ao Homem”; tudo isso, 
contrastado com atos de extrema coragem, 
desprendimento, trabalho duro, �delidade, 
comprometimento, sacrifício, dedicação e amor de  
homens que trabalharam acima do cumprimento do seu 
dever, pondo em risco suas próprias vidas, na busca de 
salvar pessoas em seus últimos gritos de esperança!

Creio, que estas cenas e este evento �carão gravados 
em nossa memória para o resto de nossas vidas! 
Entretanto, Brumadinho nos remete a outra tragédia que 
atingiu a humanidade toda, de todas as épocas e em todos 
os lugares! Desde que o Homem se rebelou, e rejeitou o 
governo de Deus em sua vida, uma tragédia foi anunciada! 

“Todos se extraviaram, à uma se �zeram inúteis; não há 
quem faça o bem, não há nem um sequer”; “Pois todos 
pecaram e carecem da glória de Deus”; “... Portanto, da 
mesma forma como o pecado entrou no mundo por um 

“Uma tragédia anunciada, uma boa notícia negligenciada”



CULTOS

Fevereiro | Início dia 03

Módulo de 4 aulas
Escola Bíblica

1 Pedro - Há Esperança!

CURSO PROFESSOR LOCAL

Élcio Fenandes PS

Miquéias
Lidando com a injustiça e a opressão Joel Guimarães e Dominick Lipsi C4

Finanças e a nossa vida Marcelo Feltrin C3

Roni Moreira C5

Wesley Silva C6Ressureição, a doutrina esquecida

Graça e Meritocracia

Antropologia
O ser humano segundo a Bíblia

CURSO PROFESSOR LOCAL

Guilherme Wood C4

Ponha ordem no seu mundo interior Yuri Veris C6

ADULTOS

ADULTOS

Currículo Semear

Como compreender,
aplicar e expor as Escrituras.

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

As prioridades do Reino Caio Bueno

Nathanael Baldez

Chalé 2

Mz

PREAS

Quem procura, acha! Lucas Tutui C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Na escola da oração:

Petição

- Obedecendo aos pais Marcos Pereira-

Na escola da oração:
PetiçãoFernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite



AGENDA CONTRIBUIÇÕES

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

PROGRAMAÇÕES

Igreja Batista Fonte | 10 de fevereiro de 2019



Igreja Batista Fonte | 10 de fevereiro de 2019

PROGRAMAÇÕES

C A F É DO
S

B I X O S
 1 8 / 0 2  |  0 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0

I n s t i t u t o s  u n i c a m p



Igreja Batista Fonte | 10 de fevereiro de 2019

PROGRAMAÇÕES



homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte 
veio a todos os homens, porque todos pecaram” 
Rm 3.12,23;5.12.

Estar separado, sem acesso e desprovido da 
capacidade de relacionar se e desfrutar da comunhão 
com Deus, o Homem, nesta condição, experimenta sua 
maior e mais profunda tragédia! Porém, mesmo em 
meio ao caos em que o ser humano se encontra, há uma 
sirene que ressoa e que ecoa através dos séculos, 
anunciando que ainda há esperança! O mesmo Deus, 
que preanunciou, que as escolhas equivocadas do 
Homem, resultariam em grande tragédia, Ele mesmo se 
comprometeu por meio de uma aliança e uma 
promessa, socorrer a todos, comprovando Seu caráter 
bondoso e �el, demonstrado por Sua in�nita graça, por 
meio do Seu grandioso e leal amor, através do sacrifício 
na cruz de Seu Filho, Jesus Cristo, que é a fonte de 
esperança, redenção, perdão, vida e salvação, ofertada a 
todos homens em todos os lugares e desfrutado por 
todos aqueles que pela fé nEle, tem encontrado refúgio! 
“Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em 
nosso favor quando ainda éramos pecadores”.  Rm 5.8

Se você tem conhecimento da “tragédia anunciada”, 
não negligencie a comunicação da boa notícia, que 
precisa ser espalhada: “Jesus Cristo a única esperança”!

“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, 
nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as 
grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz”.  1Pe 2.9

Tempo de Restauração: Na escola da oração: Petição - Ne 9.6-37
Preletor: Fernando Leite
Introdução
Mt 6.5-9; Rm 8.26; 1Jo 5.14

   

A oração autêntica não resulta do senso comum, ou de 
observações meramente humanas, antes faz-se 
necessário aprender com o próprio Deus o que devemos 
pedir a Deus.

Como orar conforme a vontade de Deus pedindo o que Ele 
quer nos dar? Quero apresentar pedidos que devem fazer 
parte da oração que agrada a Deus e que Ele responde 
positivamente.

Pedido 1:
Pedir pela compreensão e orientação para a vida
Ne 9.13-14,20,19,30; Sl 119.12,18-19,27,34-37

Pedido 2:
A a�ição de povo nos dias de Neemias
Ne 9.16-30,33; Ne 9.32,36-37; Ne 9.27-28; Hb 12.5-8
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Pedido 3:
Pedir uma nova geração de discípulos
Gn 22.17; Ne 9.22,24,23; Mt 6.9-10; 1Tm 2.1,4

Pedido 4:
Pedir por libertação
Ne 9.27-28,32,36; Mt 6.13    

Conclusão:
Escola de oração

Louvamos a Deus juntamente com James e Isabella Witt 
pelo nascimento da Antonella no dia 02/02 e com Lucas 
e Nayla Fonseca pelo nascimento da Valentina  no dia 
06/02.. Que o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria 
para criá-la em Seus caminhos.

Nascimento


