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sumo sacerdote16, que é na sequência curado por Jesus, apesar 
da sua sórdida intenção ali17. 

Como previsto por Jesus, todos o abandonam18. Jesus é 
levado preso, é humilhado, leva cuspidas na cara e é espancado 
longa, cruel e severamente19. Jesus é acusado de blasfêmia20. E 
tal como previsto, Pedro nega-o por 3 vezes, sendo que na 3ª 
vez, o faz bem diante dos olhos de Jesus. Pedro sai dali para 
chorar amargamente21.

Logo ao amanhecer, Jesus é levado a Pilatos22, depois 
para Herodes23 e de volta a Pilatos que ordena que Jesus seja 
duramente açoitado e receba uma coroa de espinhos24. Pilatos 
lava suas mãos e condena Jesus à morte de cruz, atendendo 
ao clamor da multidão que escolheu libertar Barrabás e 
condenar Jesus25. 

Jesus é então obrigado a carregar sua cruz até o Calvário26 
e às 9h00 da manhã, é cruci�cado junto com dois criminosos27. 
Jesus agoniza durante 6 horas pregado naquela cruz. Em meio à 
sua agonia, ele ainda intercede a Deus a favor dos seus 
assassinos28. 

Do meio dia às 15h00 houve trevas sobre a terra29. Às 
15h00 daquela 6ª feira, Jesus grita angustiado por conta do 
abandono por parte de Deus30, que o punia pelos nossos 
pecados31. Em seguida proclama a conclusão do seu trabalho 
daquele dia: "Está consumado" 32. E assim, morre Jesus por nossa 
causa, em nosso lugar e em nosso favor.

"Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no 
sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da 
vida" Ap 22:14.

1Mt 26:17-19; 2Lc 22:24; 3Jo 13:4-5; 4Lc 22:19-20; 5Jo 13:26; 6Mc 14:30; 7Mt 26:31; 
8Mc 14:31; 9Lc 22:3; 10Jo 13, 14, 15, 16; 11Jo 17; 12Lc 22:39 e Mt 26:36; 13Mt 26:39; 
14Lc 22:48; 15Jo 18:8; 16Jo 18:10; 17Lc 22:51; 18Mc 14:50; 19Jo18:12-24 e Mt 26:67; 
20Mc 14:64; 21Lc 22:61-62; 22Mt 27:1; 23Lc 23:7; 24Jo 19:1-3; 25Mt 27:24-26;
26Jo 19:17; 27Mc 15:25-27; 28Lc 23:34; 29Mc 15:33; 30Mc 15:34; 31Is 53:10; 32Jo 19:30;
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"Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e �cará 
satisfeito; o meu Servo, o Justo, com o seu conhecimento, justi�cará a 
muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si." Is 53:11.

Ao contrário de nós, que no dia do trabalho não trabalhamos, 
Jesus, no dia deste seu trabalho profetizado por Isaías, trabalhou e 
muito. Realizou a mais grandiosa obra já realizada: carregou sobre 
si os pecados de toda a humanidade, sendo condenado por Deus 
para que pela fé pudéssemos desfrutar da salvação e escapar da 
justa condenação de Deus. 

Era o dia da celebração da Páscoa judaica, que naquele ano 
caiu em uma sexta-feira dia 14 do mês de Nisan, o 1º do calendário 
judaico. Este dia, conforme o padrão judaico, havia começado logo 
após as 18h00 da 5ª feira e terminaria na 6ª feira às 18h00.

Logo no começo do dia, Jesus ordena aos seus discípulos que 
preparassem a refeição da Páscoa1. Seria sua última refeição com 
eles. Ao anoitecer, durante a refeição, os discípulos discutem entre 
si quem seria o maior entre eles2. Jesus se levanta, cobre-se com 
uma toalha e passa a lavar os pés de todos3, em uma lição de 
humildade que eles jamais se esqueceriam (nem nós!).

Nesta sua última refeição ele estabelece um novo memorial a 
ser repetido por sua igreja até que ele volte: a ceia do Senhor4. Ele 
também indica importantes fatos que aconteceriam dentro de 
algumas horas: quem seria o traidor5, a tripla negação de Pedro6 e 
que seria abandonado por todos eles7. Depois de ouvirem tudo 
isso, todos os seus discípulos prometem �delidade até a morte8, 
uma promessa vazia que jamais cumpririam.

Mais à noite, Satanás entra em Judas e Jesus apressa-o para o 
ato de traição9. Ainda nesta mesma noite, Jesus os ensina a 
respeito de vários assuntos10 e em seguida, faz a oração sacerdotal 
em favor dos seus discípulos daqueles dias e de todas as futuras 
gerações11.

Jesus e seus discípulos partem, então, para o monte das 
Oliveiras ao jardim de Getsêmani12.. Ali Jesus ora angustiado: "Meu 
Pai, se possível, passe de mim este cálice! Todavia, não seja como eu 
quero, e sim como tu queres" 13. Já entrando na madrugada, Judas 
lhe dá o beijo da traição14 entregando-o para seus algozes. Ao ser 
preso, Jesus ainda intercede a favor da segurança dos seus 
discípulos15. Pedro tenta resistir, e corta a orelha de Malco, servo do 

O Dia do Trabalho do Cordeiro de Deus



CULTOS

Maio e Junho | Início dia 05

Módulo de 8 aulas
Escola Bíblica

Perrengues da vida moderna

CURSO PROFESSOR LOCAL

Ministério de Mulheres PS

Juízes - O SENHOR como verdadeiro juiz Wagner fonseca e João Mengaldo C4

Andando com Deus José Rodrigues C2

Juscileno Mendes C5

Alcides Bazioli C6Fábrica de Ídolos

Fonte do direito e da justiça: As Escrituras

Ministério de Integração MzClasse de Integração

Treinamento de professores

CURSO PROFESSOR LOCAL

Equipe de Escola Bíblica C4

Genética comportamental,
fé cristá a suas implicações Welbe Bragança C6

ADULTOS

ADULTOS

Currículo Semear

Cristianismo e Estado

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

As grandes questões da humanidade Lucas Lisboa

Glauco Santiago

Chalé 2

C3

PREAS

A Cruz de Cristo Jorge Mussi C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
...e Deus viu

que era bom

- Sendo justo Marcos Pereira-

...e Deus viu
que era bomRoberto Covolan

PRELETOR

Roberto Covolan



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

Igreja Batista Fonte | 05 de maio de 2019



ENCONTRO DE MULHERES 2019

23 a 25 de Agosto
Hotel Palace/Serra negra

Preletora:
Hendrika Vasconcelos

obediência ou sacrifício?
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Cosmovisão: “... e Deus viu que era bom” - Gênesis 1-2
Preletor: Roberto Covolan

ANOTAÇÕES

Introdução

O tema central da Criação
Gn 1:1-3; Sl 33:6,9; Pv 8:27-31; Hb 11:3

 

Criação: kosmos, bios, noûs
Gn 1:3-31; Sl 8:3-8; Gn 2:4-25



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

Cristo: Senhor da Criação
Gn 1:1-3; Jo 1:1-3; Cl 1:15-17,19; Hb 1:1-3; Jo 1:14

Conclusão:
Gn 1:4,10,12,18,21,25,31; Mt 6:26-29; Rm 1:19-21; Sl148


