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Uma vida com sentido
O que faz com que a vida de uma pessoa tenha
algum sentido além de uma mera sucessão de eventos?
É claro que enquanto servos do Senhor e filhos de Deus,
sabemos o valor imenso e sentido supremo que a vida
humana possui, mas a parte da realidade de Deus, e
tendo que confrontar-se com a implacável realidade da
morte, que resposta significativa alguém poderia dar?

ressuscitou, tanto a fé como a proclamação são
genuínas e qualificam a vida daqueles que agora
vivem, não mais sob paradigma do medo da morte e
do juízo de Deus, nem tão pouco da vida dominada
pela carnalidade, mas sim sob a perspectiva da
eternidade, em um entendimento de que, por causa
da obra de Cristo, nossa jornada transcende a morte.
E neste nosso tempo aqui, temos a oportunidade de
Esse dilema é tão antigo e presente, que um glorificar a Deus, confiados na promessa daquele que
epitáfio bastante comum no Império Romano dizia: “Eu venceu a morte, e nos diz: “eu o ressuscitarei no último
não era, eu fui, eu não sou mais, eu estou livre dos dia” (Jo 6.40).
desejos”. Simples assim, vivi e morri, ponto final. O
paradigma de uma vida que não está significada em
Por fim, se a mentalidade construída pelo pecado
absolutamente nada, que se gasta e desgasta, que ri e direciona o ser humano à perspectiva do medo e do
chora, empobrece e enriquece. Em tentativas vazio, por outro lado a ressurreição de Jesus, e a nossa
frequentes e intermináveis de, através de coisas, futura ressurreição por causa dele, nos impele a uma
ideologias, trabalho, e tantos outros métodos disposição diferente. Paulo conclui seu argumento
insuficientes, silenciar o grito da alma que clama por dizendo: “Portanto, meus amados irmãos,
sentido, que sofre com a carência da glória de Deus, com mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam
a condição de estar debaixo de sua ira, e de ser sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem
dominada pelo pecado.
que, no Senhor, o trabalho de vocês não será
inútil.” Que o Senhor nos abençoe, de modo que
No entanto não precisa ser assim, como o apóstolo nossas vidas expressem o poder de sua ressurreição, e
Paulo disse: “Cristo morreu pelos nossos pecados, assim testemunhemos com autoridade para este
segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao mundo tão ausente de sentido, e valores supremos.
terceiro dia, segundo as Escrituras (1 Co 15.3,4). Jesus
Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou,
Nathanael Baldez
nele nós recebemos a vida eterna. Este mês
nathanael@igrejafonte.org.br
rememoramos este glorioso evento, que dá sentido não
somente às nossas vidas, mas que atribui significância a
própria existência. Paulo segue dizendo que “se Cristo
não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também
é inútil a fé que vocês têm” (v. 14). Mas porque ele
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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

Andai nEle

Fabio Grigorio

Andai nEle

Fabio Grigorio

INFANTIL

-

-

Importando-se
com as pessoas

Saulo Tamburus

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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PROGRAMAÇÕES

ENCONTRO DE MULHERES 2019

obediência ou sacrifício?

23 a 25 de Agosto
Hotel Palace/Serra negra
Preletora:
Hendrika Vasconcelos

Igreja Batista Fonte | 14 de abril de 2019

PROGRAMAÇÕES

Igreja Batista Fonte | 14 de abril de 2019

ANOTAÇÕES

Tempo de Restauração: Andai nEle - Cl 2.6-7

Preletor: Fabio Grigorio
Introdução
Cl 2.6-7; Cl 2.5

Um chamado à continuidade
1Jo 2.6; Ef 4.13; Pv 3.5-6; Cl1.10

Um chamado a rememorar
1Co 15.1; Cl 1.4-7

Metáfora 1 - Árvore
Ef 3.17; Sl 1.3

ANOTAÇÕES

Metáfora 2 - Castelo
At 20.32; Lc 6.47-48; Ef 2.20

Conclusão: Transbordando de gratidão
Cl 4.2, Hb 13.15

Metáfora 3 - Rocha
Cl 1.7; Hb 13.7; 2Ts 2.16-17

Nascimento

Louvamos a Deus juntamente com Rodrigo e Ana Elitha Leão
pelo nascimento do Benjamin no dia 07/04. Que o Senhor dê
aos pais força, graça e sabedoria para criá-lo em Seus
caminhos.
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