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"safam" os corruptos, e em um dia péssimo, por um 
momento, cobiçar a "prosperidade" desses injustos. 
Em nosso coração pecaminoso, infelizmente, há 
espaço para esta insanidade. Contudo, que ainda ao 
�nal deste mesmo dia possamos voltar a lucidez, a 
exemplo de como �nalizou o salmista: "Quando o 
meu coração estava amargurado e no íntimo eu 
sentia inveja, agi como insensato e ignorante; 
minha atitude para contigo era a de um animal 
irracional. Contudo, sempre estou contigo; tomas 
a minha mão direita e me susténs. Tu me diriges 
com o teu conselho, e depois me receberás com 
honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na 
terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O 
meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, 
mas Deus é a força do meu coração e a minha 
herança para sempre. Os que te abandonam sem 
dúvida perecerão; tu destróis todos os in�éis. 
Mas, para mim, bom é estar perto de Deus; �z do 
Soberano" Sl 73:21-28.

Lembre-se de quem é o nosso Deus e em quem 
está nossa esperança; lembre-se do futuro dos 
perversos, como certa vez disse Spurgeon: "Quando 
Deus viu a Jesus no lugar do pecador, Ele não O 
poupou, e quando Deus encontrar os não regenerados 
sem Cristo, Ele não irá poupá-los."

Lucas Tutui
tutui@igrejafonte.org.br

A vida cristã é repleta de altos e baixos. Dos 
cristãos mais piedosos aos medíocres, todos nós, na 
qualidade de pecadores, estamos fadados a conviver 
com esta realidade. Com certeza o apóstolo Paulo, 
instrumento de Deus para edi�cação de Sua igreja, 
viveu dias maravilhosos com seu Senhor, mas, houve 
aquele dia no qual bradou: "Miserável homem que 
sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta 
morte?" Rm 7:24. Embora conheçamos a Deus e o 
modo como age o Soberano, constantemente estamos 
sujeitos a nos depararmos com a pior versão de nós 
mesmos.

Este é o retrato do que aconteceu há muito tempo 
no relato do Salmo 73. Alguns atribuem esse salmo a 
Asafe, outros conjecturam ser Asafe apenas o seu 
executor intitulando o rei Davi, seu próprio autor. Em 
um desses dias ruins, o salmista está à beira da 
insanidade: "Quanto a mim, os meus pés quase 
tropeçaram; por pouco não escorreguei. Pois tive 
inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade 
desses ímpios; Assim são os ímpios; sempre 
despreocupados, aumentam suas riquezas. 
Certamente foi-me inútil manter puro o coração e 
lavar as mãos na inocência Sl 73.2-3; 12-13. Ele 
inicia o salmo reconhecendo a bondade de Deus, 
porém, logo depois reconhece que estava prestes a 
tropeçar, invejando aqueles cujas vidas são uma 
afronta a Deus, pensando por um instante que o 
Senhor estava alheio às suas perversidades.

Você pode olhar o cenário atual em que  vivemos, 
a perversidade aumentando, a maneira como se 

À beira da insanidade! 



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
Autenticidade cristã:

A testemunha

- Obedecendo a Deus Fábio Ferreira-

Autenticidade cristã:
A testemunhaFernando 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
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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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Não custa lembrar, mas esquecer...: Autenticidade cristã: A testemunha - 2 Pe 1.1
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
2Pe 3.1; 1Pe 1.1,14; 2Pe 2.1,12 

Quanto mais perto da fonte, maior a possibilidade de 
encontrar a verdade autêntica, livre de contaminações, 
para segurança e o bem dos que a consomem.

Devemos conhecer as evidências de Pedro como 
portador original da mensagem do Evangelho para 
desfrutarmos da pura e límpida mensagem de sua carta.

 

1ª Evidência: Experiência com o Senhor Jesus
2Pe 1.1; Mc 1.16; Jo 1.40-42; Mc 1.17-18; Lc 5.4-10;
2Pe 1.17; Mt 17.1-6; 2Pe 1.16

2ª Evidência: Relação com o Senhor Jesus
2Pe 1.1; Sl 105,26; Js 24.29; 2Sm 3.18; At 2.18   
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3ª Evidência: Comissionamento pelo Senhor Jesus
Mt 16.13-19; At 15.14; 2Pe 1.1; Mt 10.40; At 1.21-22;
Ef 2.20

Conclusão: Conjunto de Evidências

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

Louvamos a Deus juntamente com Alex Sandro e Nathália 
Silva pelo nascimento da Beatriz no dia 27/05. Que o Senhor 
dê aos pais força, graça e sabedoria para criá-la em Seus 
caminhos.

Nascimento


