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de Deus e viver uma vida conectada em Cristo e em 
seus princípios e isso não se limita aos jovens que 
estão em processo de amadurecimento, mas vale 
também para todos os �lhos de Deus. 

É necessário romper com os ídolos modernos 
que muitas vezes desvia o nosso olhar de Jesus. É 
necessário romper com a demanda insana que 
coloca o seu trabalho acima de sua família, seus 
�lhos acima do seu casamento, seu sucesso 
�nanceiro acima da sua generosidade, seus vícios 
acima do seu casamento, en�m, tudo aquilo que 
não provém de “buscar as coisas lá do alto, onde 
Cristo vive”, deve ser imediatamente abandonado. 

Fé Disruptiva é a fé que rompe com os nossos 
desejos egocêntricos, com os padrões que a 
sociedade nos impõe e com tudo o que é contra a 
vontade de Deus. Fé disruptiva é a fé em Cristo que, 
certamente para os que não creem é loucura, mas 
para os que con�am no Senhor é sabedoria. Que o 
Senhor nos capacite e nos dê a alegria de vivermos 
cada vez mais rompidos com este mundo e 
conectados a Ele. 

Paulo Alves
paulo@igrejafonte.org.br
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O conceito atribuído para algo Disruptivo está 
relacionado a tudo aquilo que rompe com o 
seguimento normal de um processo e quando 
pensamos nisso, normalmente vem os novos ciclos 
que experimentamos ao longo da vida e isso é ainda 
mais evidente no início da juventude, passando pelo 
seu processo de amadurecimento para a fase adulta. É 
justamente nesta época que se dão os principais 
acontecimentos da vida, se é que podemos a�rmar 
isso. Sair da adolescência, ingressar em uma nova 
etapa de estudos na universidade, estagiar, trabalhar, 
namorar-noivar-casar, pagar os boletos (eles 
começam a vir nesta época...), etc. São muitas 
responsabilidades novas, novos desa�os e projetos 
que são colocados diante de nós e que naturalmente 
faz com que deixemos outras coisas pra trás.

Romper com os hábitos antigos é natural, mas a 
juventude muitas vezes nos leva a romper com o que 
realmente importa. Começamos pela família, amigos 
até chegar na nossa fé. Iludidos pela nova etapa de 
vida, é colocado diante de nós tantas e tantas 
possibilidades que chegamos a acreditar que o que 
realmente importa não faz mais sentido.

É neste cenário que o cristianismo confronta não 
somente a nossa percepção equivocada da vida, como 
nos propõe uma nova interpretação a partir das lentes 
do Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo em 
Colossenses 3.1-2: “Portanto, se fostes ressuscitados 
juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, 
onde Cristo vive (...), pensai nas coisas lá do alto, não 
nas que são aqui da terra...”. A partir desta perspectiva 
vemos a importância de romper com tudo que não é 



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
Crer fundamenta-se

na mente

- ESPECIAL Saulo Tamburus-

Crer fundamenta-se
na menteFernando 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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Cosmovisão: Crer fundamenta-se na mente - 1Tm 3.15
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Pensar e piedade
Rm 16-27; Tt1.2; Jo 17.17; 1Tm 3.15; Is 1.18; 1Tm 4.15-16; 
Rm 12.1-2; Mt 22.37; 

 

A sujeição do pensamento a Cristo
2Co 10.4-5;



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

www

Membros transferidos para outra igreja:
- Eduardo Garcia Jr         - Flávia Garcia

Membros desligados por solicitação:
- Edson Zenum               - Anna Beatriz Nascimento
- Danillo Lattaro             - Raquel Vilha

Membros desligados: (geogra�camente distantes)
- Isabella Tamburus  - Murilo Tamburus
- Mariana Montebugnoli - Max Douglas Silva

Membresia

A importância de ter a cosmovisão cristã  Conclusão:


