
Igreja Batista Fonte
19 • Maio • 2019 | Ano XVI | Ed. 794
Impressão e distribuição interna 



sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que 
agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no �lho de Deus, que 
me amou e se entregou por mim” (Gl 2.20).

Para ser um discípulo é necessário compreender as 
implicações e desa�os deste viver caminhando com e 
como o seu mestre, é estar disposto a viver inteiramente 
para Ele, estar disposto a sofrer por causa do Seu nome, 
é carregar no próprio corpo as marcas do Senhor Jesus 
(Gl 6.17).

Nossa geração tem sido “chamada” a um viver 
totalmente voltado para os próprios interesses, em que 
cada um deve buscar a felicidade pessoal mesmo que 
isso implique em sofrimento e tristeza do outro. Somos 
uma geração que tem sido lançada na corrida pelo 
sucesso e realização a qualquer preço, mesmo que isso 
implique em perda da família, amigos e reputação. 

Ao a�rmar ser um discípulo de Jesus, qual o nível de 
compreensão e compromisso você tem com Ele e com 
esse chamado? 

Considere o seu dia a dia e veja se você continua 
vivendo em função de si mesmo, somente em prol dos 
seus próprios sonhos e desejos?

Avalie se já entendeu o real signi�cado de ser um 
discípulo de Cristo, suas implicações e o que é esperado 
dos Seus seguidores?

Que você possa fazer uma re�exão diária acerca 
deste chamado: “...a si mesmo se negue, tome a sua cruz 
e siga-me” e que haja compreensão e compromisso.

Fabio Grigorio
fgrigorio@igrejafonte.org.br
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Ao longo do Seu ministério, Jesus proclamou a Sua 
missão e também anunciou aos Seus discípulos sobre a Sua 
morte e ressurreição. Em uma dessas ocasiões, depois de 
repreender Pedro e chama-lo de “pedra de tropeço”, Jesus 
apresentou aos seus discípulos um desa�o para aqueles 
que realmente quisessem ser seus seguidores: “então Jesus 
disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser 
acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e 
siga-me” (Mt 16:24).

A proposta inicial de ser um pescador de homens 
continuava de pé, mas naquele momento o Senhor, 
provavelmente, pretendia conscientizá-los de que, ser um 
discípulo deveria envolver a vida como um todo, de que 
seria necessário deixar de viver para si mesmo para 
viverem e experimentarem uma nova realidade de vida. 
Jesus pretendia conscientizá-los de que desa�os maiores 
certamente ainda estavam por vir e que poderiam implicar 
até mesmo em perder suas próprias vidas.

É bem possível que nem todos os discípulos tenham 
entendido a fala de Jesus naquele momento. Entretanto, a 
história nos mostrou o que Ele realmente estava dizendo e 
que em algum momento o entendimento chegou, basta 
observarmos as lutas, perseguições, açoites e até mesmo 
mortes daqueles que entenderam e se comprometeram 
com o ser um discípulo de Cristo.

O apóstolo Paulo, mesmo não tendo caminhado com 
Jesus e os doze, compreendeu bem a proposta de 
discipulado apresentada por Ele. Em uma de suas cartas, o 
apóstolo chegou a expressar que a sua vida, após sua 
conversão, já não faria mais sentido se não fosse para 
proclamar e manifestar a Cristo. Para Paulo, até mesmo a 
morte seria lucro (Fp 1.21). Em outra ocasião Paulo 
também a�rmou: “Fui cruci�cado com Cristo. Assim, já não 

Compreensão e compromisso



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 cristã 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

Redenção

- Revisão Marcos Pereira-

RedençãoPaulo Alves

PRELETOR

Paulo Alves



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: Redenção
Preletor: Paulo Alves

ANOTAÇÕES

Introdução
Rm5.12; Rm 3.23; Gn 3.15,21; 2 Co5.21

 

1. Propósito Pessoal 
Êx 20.3-5; Ez 36.26; Jr 32.39; 2 Co 5.17; Ef 2.1-3 

2. Propósito Familiar 
Gn 2.18; Ef 5.25, 28; Gn 1.26-27; Gn 1.28a



ANOTAÇÕES

igrejafonte.org.br

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

(19) 3289.4501

igrejafonte.cps
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Visualize o Boletim Digital!
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3. Propósito Social
Ef 4.1-2; Jo 13.35; Ef 4.3; Gn 1.28b; Gn 2.15

Conclusão
Ef 4.22-24; Romanos 12.2

Comunicamos o falecimento do irmão Carlos Roberto, 
esposo de Iracy Panarelli no dia 15 de maio. Aos familiares, a 
nossa oração para que Deus os conforte e fortaleça.

Falecimento

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária no dia 
02/06/2019, em primeira convocação às 11h15, com a 
maioria absoluta dos membros e em segunda convocação, 15 
(quinze) minutos após a primeira chamada, com a presença de 
qualquer número de membros, na sede da Igreja, para tratar 
da seguinte ordem do dia: prestação de contas e relatório 
do Conselho Fiscal com relação ao exercício de 2018. 

Assembleia Geral Ordinária


