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Esperança
“...é a última que morre”. Talvez você já escutou
essa frase, como uma definição para a Esperança. Vejo
muitas pessoas sem esperança que essa frase parece
até fazer sentido, ou parece que ela mesmo já faleceu,
quer seja falta de esperança com o cônjuge, com
filhos, com os pais, com o emprego, com o governo,
com o país, com as pessoas, com coisas e assim vai. O
que me leva a pensar que esses, por que estão
desemperançosos? Pois estavam depositando e
investido suas expectativas em algo ou alguém não
confiável.
Alguns depositam suas esperanças nos recursos
que possuem ou desejam possuir, o livro de Provérbios
é bem claro quando diz: “quem confia em suas riquezas
certamente cairá, ...”Pv11.28. Outros por sua vez,
depositaram sua esperança em pessoas ou confiam
nas pessoas, mas Jeremias diz 17.5 “... maldito o
homem que confia nos homens, que faz da humanidade
mortal sua força,...”. Há outros que tendem a colocar
suas esperanças no futuro como se o mesmo fosse uma
entidade mística, que tem poder de fazer e acontecer,
Tiago diz 4.14 “vocês não sabem o que lhes acontecerá
amanhã! Que é a sua vida?...”.
Quando olhamos para pessoas, riquezas, futuro
não devemos colocar nossa confiança nestas coisas. O
que sobrou então para depositar a nossa esperança?
Primeiro alicerce que temos para depositar nossa
esperança é a presença do Senhor Jesus em nossas
vidas, como filhos de Deus, há uma promessa clara do
Senhor Jesus, “...E eu estarei sempre com vocês, até o
fim dos tempos. ” Mt 28.20. Segundo alicerce que

devemos apoiar a nossa esperança é na provisão do
Senhor em nossas vidas, Mt6.25 a 35 “.... Observe as
aves do céu: não semeiam nem colhem nem
armazenam em celeiros; contudo o Pai celestial as
alimentas...”. Terceiro alicerce na vida eterna que
não se limita a essa existência terena, assim
1Co15.19 “Se é somente para esta vida que temos
esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os
mais dignos de compaixão.”.
Assim, quando colocamos a nossa esperança
nos alicerces certos não teremos decepções. Se
nossa esperança estiver na presença diária do
Senhor Jesus em nossas vidas, no entendimento que
o Senhor é que provê meu sustento e que minha
vida não se limita aos poucos dias terrenos,
estaremos alicerçando a nossa esperança em
terrenos confiável e sólido. Convido você, nestes
dias, fazer esse exercício de colocar sua esperança
nestes alicerces confiáveis e desfrutas de uma vida
de paz com o Senhor.

Wagner Fonseca
wfonseca@igrejafonte.org.br
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Escola Bíblica
Módulo de 8 aulas

manhã
09h30 às 11h00

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

A vida cristã que vale a pena ser vivida

Edilson Ribeiro

C4

Gálatas: uma jornada maravilhosa

Gilvair Baqueiro

C5

Ansiedade e Depressão

Oswaldo Carreiro, Maria Sgnolf
e Carlos Chone

C6

Casamento

Adalberto Vargas

Mz

Ensina-nos a orar - O Pai nosso

Dante Stopiglia

PS

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Infantil

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Diversos

PREAS

As grandes questões da humanidade

Lucas Lisboa

Chalé 2

Jovens

Romanas - parte 1

Vlademir Hernandes

C3

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

O problema do sofrimento

Paulo Adolfo

C4

Classe de Integração

Ministério de Integração

C6

ADULTOS

noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

Adolescentes

Fé e Ciência

Welbe Bragança

C3

CULTOS
09h30

PRELETOR

18H00

PRELETOR

ADULTOS

Lembra-te de mim,
Senhor!

Fernando Leite

Lembra-te de mim,
Senhor!

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

ESPECIAL

Fábio Ferreira

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
Contas para depósito de dízimos e ofertas
Programação PREAS (Quinzenal)
CNPJ 58.391.673/0001-08
Programação Adolescentes
Identifique a sua oferta para financeiro@igrejafonte.org.br
Programação Jovens
Domingo
AG: 6548 CC: 26.468-5
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
AG: 2297-7 CC: 5454-2
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
Faça suas contribuições em cheques, depositando nas saídas
18h00 - Culto Infantil
laterais do auditório. Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).
18h00 - Culto
18h00 - Escola Bíblica de Adultos Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.
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ANOTAÇÕES

Tempo de Restauração: Lembra-te de mim, Senhor! - Ne 13.10-22

Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ne 1.1,Ne 2.1; Ne 13.6-7

A resposta de Neemias
Fato 1 - Contribuição descontinuada
Ne 13.11-13

Fatos preocupantes
Ne 13.10,15

Fato 1 - Contribuição descontinuada

Fato 2 - Sábados comprometidos

Ne 13.10-11; Ml 3.14

Ne 13.17-22; Is 58.13-14

Fato 2 - Sábados comprometidos
Ne 13.15-16

ANOTAÇÕES

Lições da história para vida
Naturalmente nos afastamos de Deus

Conclusão:
Ne 13.14,22; Mt 25.21; Ne 13.22; Sl 131.3-4,7-8; Ef 1.7; Ne
13.14,22

A proposta do pecado está sempre à mão
Gn 4.7

Não existe pecado sem preço
Gl 6.7

Necessitamos de constante exortação
Assembleia Geral Ordinária

Sl 199.11; Pv 29.18

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.
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