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boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a 
praticarmos”. Esta obra não é nossa, mas de Deus, que a 
preparou para que nós a pratiquemos. É nossa 
responsabilidade estar atentos e agir com amor e 
generosidade.

 
Fico feliz em poder reportar que, diante da 

generosidade de vários irmãos, arrecadamos um valor 
importante para poder assistir 8 famílias de nossa 
comunidade. Nos regozijamos em Cristo por este 
privilégio e em ver e ouvir da alegria das famílias que 
foram abençoadas por esta oferta.

Gostaria que orássemos para:
- Que Deus abençoe nossa igreja com recursos para 

continuar ajudando os que necessitam
- Que Deus nos dê sabedoria e sensibilidade para 

identi�car as necessidades e tomar decisões sensatas e 
amorosas

- Que possamos ter a perspectiva da importância e 
privilégio de contribuir para Sua obra (Ne 10:32-39 – 
mensagem no culto de 24-Fev-2019)

Paulo Beltrão
psobeltrao@gmail.com
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No último domingo de 2018, Fernando Leite pregou 
sobre o capítulo 8 do livro de Neemias, onde no versículo 
12 diz “Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir 
com os que nada tinham preparado e para celebrar com 
grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que 
lhes foram explicadas.”. Este texto foi escrito num contexto 
semelhante ao que temos hoje nas celebrações de ano 
novo. O texto mostra o comportamento do povo, que não 
só celebrava e bendizia a Deus, como também viabilizava 
que outras famílias que não tinham recursos, também 
celebrassem. Diante disto, Fernando nos encorajou a fazer 
o mesmo naquele momento, e dedicarmos ofertas para 
viabilizarmos que famílias necessitadas de dentro e de fora 
de nossa igreja também pudessem celebrar e serem 
aliviadas, diante de tantos gastos que nos acometem no 
início do ano.

 
O Ministério de Promoção Social da Igreja Fonte tem 

se dedicado para cumprir a missão de “Ensinar e motivar a 
Igreja a detectar e socorrer grupos carentes da nossa 
sociedade e da nossa comunidade, promovendo-os social, 
física e espiritualmente.”

João escreveu em 1Jo 3:18: “Filhinhos, não amemos de 
palavra nem de boca, mas em ação e em verdade”. Nosso 
testemunho de amor, do verdadeiro amor de Cristo deve 
conter ação! Este ensinamento é reforçado e exempli�cado 
em Tg 2:15-16: “Se um irmão ou irmã estiver necessitando 
de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês disser: “Vá 
em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se”, sem 
porém lhe dar nada, de que adianta isso?”.

Em Efésios 2:10 aprendemos que “Porque somos 
criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos 

Gratidão na Ajuda a Necessitados



CULTOS

Março e abril | Início dia 03

Módulo de 8 aulas
Escola Bíblica

A vida cristã que vale a pena ser vivida

CURSO PROFESSOR LOCAL

Edilson Ribeiro C4

Ansiedade e Depressão
Oswaldo Carreiro, Maria Sgnolf

e Carlos Chone C6

Gálatas: uma jornada maravilhosa Gilvair Baqueiro C5

Adalberto Vargas Mz

Dante Stopiglia PSEnsina-nos a orar - O Pai nosso

Casamento

O problema do sofrimento

CURSO PROFESSOR LOCAL

Paulo Adolfo C4

Classe de Integração Ministério de Integração C6

ADULTOS

ADULTOS

Currículo Semear

Romanas - parte 1

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

As grandes questões da humanidade Lucas Lisboa

Vlademir Hernandes

Chalé 2

C3

PREAS

Fé e Ciência Welbe Bragança C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Abrindo a brecha

para a derrota!

- REVISÃO Fábio Ferreira-

Abrindo a brecha
para a derrota!Fernando 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 | 17 de março de 2019



Igreja Batista Fonte | 17 de março de 2019

PROGRAMAÇÕES



Igreja Batista Fonte | 17 de março de 2019

PROGRAMAÇÕES



Tempo de Restauração: Abrindo a brecha para a derrota! - Ne 13.1-9
Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ne 1.1,Ne 2.1; Ne 13.6-7

   

Uma reforma ou avivamento bem sucedidos não se 
sustentam por si só, antes precisam de cuidados para 
serem preservados.

O que acontece na ausência de Neemias?
Fato positivo
Ne 13.1; Dt 23.3-6; Ne 13.2; Ml 2.11; Ne 13.3; Rt 1.16-17; Mt 1.5

Fato negativo
Ne 13.4; Ne 6.17-19; Ne 13.5,28

ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES

igrejafonte.org.br

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

(19) 3289.4501

igrejafonte.cps

igrejafonte
Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim
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Quando Neemias retorna...
Ne 13.6-9

 

O que isso tem de importância para nós?
Ef 4.31; Ef 5.3; Ap 2.4-5  

 Conclusão:

O presidente da ADORE convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às 11h30min, 
no dia 17 (dezessete) de março de 2019 na sede 
administrativa da Igreja Batista Fonte, localizada na Rua 
Tenente Alberto Mendes Jr. nº 5 - Vila Independência - Barão 
Geraldo - Campinas – SP, para tratar da seguinte ordem do 
dia: Apresentação do Relatório Financeiro do exercício de 
2018. Com quorum de metade mais um dos membros. Caso 
não haja quorum su�ciente na primeira convocação, a 
Assembleia �ca 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, 03 de março de 2019.

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE
O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária no dia 
31/03/2019, 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: prestação de contas e relatório 
do Conselho Fiscal com relação ao exercício de 2018. 

Assembleia Geral Ordinária

Louvamos a Deus juntamente com Rafael e Carolina Vieira 
pelo nascimento do Lucas no dia 03/03. Que o Senhor dê aos 
pais força, graça e sabedoria para criá-lo em Seus caminhos.

Nascimento


