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desejado não chegava, um ente querido não se 
rendia a Cristo, o resultado do vestibular não era 
favorável, e por aí vai...

Se, por um lado, desconsiderar o esforço 
humano é extremamente perigoso para a sua 
teologia, e consequentemente, para a pratica 
dela, ignore a soberania de Deus, e se verá no 
fundo de um poço, onde nenhuma das suas 
articulações mentais serão su�cientes para te 
trazer consolo.

Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou 
estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de 
estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama 
pelo nome; por ser ele grande em força e forte 
em poder, nem uma só vem a faltar. Por que, pois, 
dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: O meu caminho está 
encoberto ao SENHOR, e o meu direito passa 
despercebido ao meu Deus? Não sabes, não 
ouviste que o eterno Deus, o SENHOR, o Criador 
dos �ns da terra, nem se cansa, nem se fatiga? 
Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. 
Isaias 40.26-28

Lucas Lisboa
lucas.lisboa@igrejafonte.org.br
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Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para 
onde as águas são mais fundas", e a todos: "Lancem 
as redes para a pesca”. Simão respondeu: "Mestre, 
esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. 
Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou 
lançar as redes”. Lucas 5.4,5

Ainda que sob a ótica de um experiente 
pescador o imperativo de Jesus não aparentasse 
uma lógica razoável, Pedro humildemente seguiu 
sua instrução. O conselho de um carpinteiro sobre a 
pesca certamente lhe parecia ilógico, incerto e 
improvável.

Em nenhum momento nos é apresentado uma 
inação por parte de Pedro e seus companheiros 
quanto à pesca. Sendo assim, a ausência da 
recompensa nem sempre é sinônimo de inação. 
Houve diligência e conhecimento aplicado.

O grande dilema desse episódio é que nem 
sempre esforço diligente resulta em pesca 
bem-sucedida. E isso não é errado. Apenas não é 
agenda de Deus, que, por caminhos à nós 
desconhecidos, nos guia. A inescrutabilidade de 
Deus certamente é uma das causas das nossas 
maiores crises espirituais, como bem disse Martyn 
Lloyd Jones.

Certamente voce já se deparou com questões 
em que aquilo que lhe cabia fazer estava sendo 
feito, entretanto, não havia o resultado esperado. A 
oportunidade de emprego não vinha, o �lho 

QUANDO O MAR NÃO ESTÁ PRA PEIXE



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
O que aprender com

este homem?

- Respeitando
as pessoas Saulo Tamburus-

O que aprender com
este homem?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
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ENCONTRO DE MULHERES 2019

23 a 25 de Agosto
Hotel Palace/Serra negra

Preletora:
Hendrika Vasconcelos

obediência ou sacrifício?
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Tempo de Restauração: O que aprender com este homem? - Ne 13.30-31
Preletor: Fernando Leite
Introdução
Lc 7.28; Lc 3.16; Jo 3.30; Sl 16.3; Pv 27.2

   

O conceito divino de sucesso confronta os valores do 
mundo decaído, alinhado com o princípio de exaltar 
somente a Deus.

Devemos buscar as marcas da vida de Neemias para que 
alcancemos o sucesso na perspectiva de Deus.

1ª Marca - Homem de responsabilidade
Ne 1.11; Ne 2.1; Pv 22.29

2ª Marca - Homem de visão e con�ança   
Ne 2.5,7-8,17; Ne 2.20; Is 40.31

3ª Marca - Homem de oração   
Ne 1.4; Ne 1.11; Ne 2.4; Ne 4.4; Ne 5.19; Ne 2.20; 1Co 3.6
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4ª Marca - Homem de ação
Ed 8.10

5ª Marca - Homem de compaixão
Ne 1.3-4; Ne 5.6-8,10,14,18

6ª Marca - Homem de oposição
Ne 2.9,19; Ne 4.1; Ne 6.5; Ne 4.7-8,11; Pv 24.10; Mt 10.25

 Conclusão: A sétima marca
Ne 13.30-31; Mt 25.23

Comunicamos o falecimento da irmã Lydia, esposa de Arvid 
Duduch  no dia 28 de março. Aos familiares, a nossa oração 
para que Deus os conforte e fortaleça.

Falecimento

Louvamos a Deus juntamente com Daniel e Vivien Bragion 
pelo nascimento do Arthur no dia 07/03, com Henrique e 
Aline Vespoli pelo nascimento da Beatriz no dia 30/03 e com 
Idalvo e Raquel Matos pelo nascimento da Ana Beatriz no dia 
03/04. Que o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para 
criá-los em Seus caminhos. Que o Senhor dê aos pais força, 
graça e sabedoria para criá-lo em Seus caminhos.

Nascimento


