
Igreja Batista Fonte
23 • Junho • 2019 | Ano XVI | Ed. 799
Impressão e distribuição interna 



com bondade aquele que te feriu. Percebemos esse 
aspecto na própria natureza de Deus, em que no Salmo 
103.10 lemos: "Não nos trata segundo os nossos 
pecados, nem nos retribui consoante as nossas 
iniquidades.” 

José, mesmo tendo sido traído e vendido por seus 
irmãos, quando teve a oportunidade de revê-los, 
tratou-os com bondade, dando o suprimento de 
alimento que precisavam.

"Então, lhes apresentou as porções que estavam 
diante dele; a porção de Benjamim era cinco vezes mais 
do que a de qualquer deles. E eles beberam e se 
regalaram com ele.” Gn 43.34

Por último, o verdadeiro perdão reconhece a 
soberania de Deus sobre todos os eventos da história. 
Por mais que as pessoas pequem contra você e deixem 
feridas em sua alma, esses eventos ainda assim estarão 
sob a soberania e cuidado de Deus. José deixa isso claro 
quando a�rma que:

"Deus me enviou adiante de vós, para conservar 
vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por 
um grande livramento. Assim, não fostes vós que me 
enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de 
Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador 
em toda a terra do Egito.” Gn 45.7,8

"Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa 
até que elas possuam algo para perdoar.” C.S. Lewis

Lucas Lisboa
lucas.lisboa@igrejafonte.org.br
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Uma das narrativas bíblicas que mais me emociona é 
a de José, retratada no livro do Gênesis. Dentre as 
inúmeras implicações desse texto, nenhuma delas 
sobressalta mais do que a questão do perdão. Este 
assunto é fascinante e possui efeitos incríveis na vida 
daqueles que dele se apropriam adequadamente. 
Olhando para a história de José, identi�co três 
características do perdão.

A primeira delas é que perdoar NÃO é “esquecer". 
Observe os seguintes textos:

"Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas 
transgressões por amor de mim e dos teus pecados não 
me lembro". Isaias 43.25

"Teu primeiro pai pecou, e os teus guias 
prevaricaram contra mim.” Isaias 43.27

Aparentemente vemos uma contradição nos dois 
textos, uma vez que no versículo 25 Deus diz que não se 
lembrará dos pecados, e, ainda assim, dois versículos 
adiante vemos Ele relatando o pecado de seus pais. 
A�nal, Ele esqueceu ou não? O autor bíblico se utilizou de 
uma �gura de linguagem chamada antropopatismo. Isto 
é, a atribuição de características humanas a Deus. Deste 
modo, quando diz que Deus esquece, simplesmente 
signi�ca não trazer o assunto à tona novamente, não 
“jogar na cara”. 

Por diversas vezes José se colocou a chorar (42.24; 
43.30; 45.2; 46.29; 50.1,17), mostrando assim que, tudo 
o que sucedeu consigo não havia sido apagado de sua 
memória, entretanto, isso não era impedimento para 
seguir a vida e se relacionar com seus irmãos.

Em segundo lugar, observo que perdoar é tratar 

Perdoar não é esquecer



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
Autênticidade cristã:

O cristão

- Revisão Fábio Ferreira-

Autênticidade cristã:
O cristãoFernando 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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PROGRAMAÇÕES



sábado social sábado social

ESCOLA DORA KANSO
DAS 8:30 ÀS 11:30

DIA 29.06

OPORTUNIDADE DE SERVIR
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Não custa lembrar, mas esquecer...: Autenticidade cristã: o cristão - 2 Pe 1.1-2
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
Mt 7.22-23; 2Pe 1.1-2

A fé cristã autêntica não é gerada por ação humana, mas, 
uma obra iniciada e viabilizada unicamente por Deus.

Nesta introdução encontramos as primeiras luzes que 
expõem a autenticidade da fé cristã pessoal.

1ª Luz: A fé autêntica foi recebida - 2Pe 1.1
Recebeu a Fé - At 11.15-18; Fp 1.29

Igualmente preciosa - 2Pe 1.1

Mediante a justiça de Deus - 2Pe 1.1



ANOTAÇÕES
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2ª Luz: Receberam Graça e paz
2Pe 1.2; Ef 2.8-9; 2Pe 1.2; Ef 2.3; At 10.36; 1Pe 3.18

Multiplicadas no pleno conhecimento
2Pe 1.2; 2Tm 1.12

Conclusão:


