Igreja Batista Fonte
31 • Março • 2019 | Ano XVI | Ed. 787
Impressão e distribuição interna

LAR, FAMÍLIA & CASAMENTO
Temos muitas e boas razões para afirmarmos
que esta ferramenta não deve faltar na sua
biblioteca. Nossa expectativa é que cada família da
igreja adquira este excelente manual com
fundamentos, desafios e estudo bíblico-teológico
prático para líderes, conselheiros e casais.
O livro, nas suas 800 páginas, aborda as várias
áreas que envolvem a família, desde o seu
propósito e significado estabelecidos pelo Criador,
das definições bíblicas dos papéis de homens e
mulheres na família e na sociedade, e indo além ao
tratar de temas mais complexos como divórcio,
jugo desigual e pureza sexual. Oferece um
tratamento teológico, textual, expositivo,
compreensivo e aplicativo do que toda a Palavra de
Deus fala sobre a família.

ainda que “os comentários mais técnicos entram
nas muitas notas de rodapé, que incluem material
para o leitor mais avançado. As sugestões de
aplicações aparecem no decorrer da discussão dos
textos bíblicos, para que o conteúdo não seja
meramente acadêmico, mas focado na
transformação do coração e na prática”.
Este livro será disponibilizado em nossa
livraria por um preço muito especial negociado
com a Editora Hagnos, para que um maior
número possível de famílias possa adquiri-lo.

Unimo-nos ao seu autor nesta oração: “Que
este material se constitua num recurso para todos
os interessados em voltar a ouvir a única Voz que
ainda fala com autoridade e relevância sobre as
necessidades da família. Que Deus transforme
Em dias tão atribulados e com a família em nossos lares pela sua verdade e para sua glória”.
descrédito numa cultura cada vez mais distante de
Adquira já o seu exemplar!
Deus, somos gratos por esta obra ímpar e tão
relevante, feita com muita dedicação e profundo
compromisso com as Escrituras, para equipar e
Oswaldo Carreiro
encorajar aqueles que desejam viver conforme os
oswaldo@igrejafonte.org.br
propósitos de Deus, bem como ser instrumento
para inspirar e ajudar outros a experimentarem a
realidade de um lar feliz e abençoado.
Nas palavras do seu autor David Merkh, “o alvo
é analisar o texto bíblico, passagem por passagem,
livro por livro, com grande destaque nas ênfases
peculiares de cada autor dentro do contexto em que
escreveu e do argumento que desenvolve”. Comenta
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Março e abril | Início dia 03

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

Com quem casar?

Fernando Leite

Com quem casar?

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

PASTORES

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.

PROGRAMAÇÕES
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ANOTAÇÕES

Tempo de Restauração: Com quem casar? - Ne 13.23-29

Preletor: Fernando Leite
Introdução
Ne 13.23-25

O que ensina a história?
Judá - Gn 38.7-12

Salomão - Ne 13.26; 1Rs 11.1-8

O que a Lei determinava?
Ex 34.12-16; Ne 13.28; Lv 21.10,13-15

Neemias - Ne 13.23,28,24

ANOTAÇÕES

A contemporaneidade do problema

Conclusão:

Ne 13.25; 1Pe 2.8; 2Co 6.14-18

Como se aplica este princípio?
Ne 13.25-27,29

Membresia

Membros recebidos por testemunho:
- Silvana M. Monteiro
- Diana C. Nogueira
- Carlos Eduardo S. Martins - Elaine C.O. Martins
- Nathalie M.Zuniga
- Gabriel Kroger
- Claudio C. Monteiro
- Juliana E. Freitas
- Melissa S. Tavares
- Cesar C.C. Fernandez
- Junior M. Viana
- Daniel A.O. Rodriguez
Membros desligados: (geograficamente distantes)
- Adenice Mendes

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Frederico e Deisyane
Filgueiras pelo nascimento do Joaquim no dia 21/03. Que o
Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para criá-lo em
Seus caminhos.
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