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Além do Wood, podemos nos encontrar nos personagens 
dos ETs que estavam condenados a viver para sempre presos em 
uma máquina, sem esperança de um dia sair dali, mas foram 
resgatados. Bíblia diz que também estávamos condenados a 
vivermos presos em nossos pecados, o que nos levaria a morte 
eterna. Paulo diz em Colossenses 1.13 que “Ele (Deus) nos 
libertou do poder das trevas e nos transportou para o Reino do 
seu Filho amado (Cristo), em quem temos a redenção, a 
remissão dos pecados”. Somos parte da obra graciosa de Deus 
que enviou o seu único �lho para morrer e garantir a vida eterna 
a todo aquele que crê. Diferente de ser salvo temporariamente 
por um objeto que fez isso ao acaso, nós fomos resgatados por 
Cristo em um plano desenvolvido do por Deus na eternidade. É 
por isso que podemos dizer: “Salvou nossas vidas, somos 
eternamente gratos”. 

E por �m, aprendemos com o “Gar�nho” que, mesmo 
sendo nada, sem valor algum, Cristo nos dá vida e propósito. A 
vida com o Senhor nos ajuda a entender que Ele não despreza 
aquilo que aos olhos humanos são desprezados. Nas mãos de 
Deus, somos vasos de barro. Isaías declara: Mas agora, Senhor, 
tu és o nosso Pai.  Nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro; e 
todos nós somos obra das tuas mãos”. 

É fato, as animações estão passando mensagens para todo 
mundo, crianças e adultos, cabe a nós �ltrar, estabelecer 
critérios ao assistir e olhar para tudo isso com olhar apurado, 
bíblico e crítico buscando extrair as principais lições que se 
aplicam biblicamente em nossas vidas. Para isso precisamos 
buscar ao Senhor, crescer no conhecimento da Palavra e 
desfrutar da sabedoria proveniente do Espírito Santo a �m de 
que vivamos de forma íntegra desde agora, lembrando que 
viveremos uma vida completa com Cristo até “o in�nito e além”.

Paulo Alves
paulo@igrejafonte.org.br
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Nesta semana o �lme “Toy Story 4” já levou mais de 2 
milhões de brasileiros ao cinema e eu fui um deles... interessante 
pensar que as animações são feitas mais para adultos do que 
para crianças. Temas presentes em nossas vidas como tomada de 
decisões, perdão, amadurecimento, ideologias, en�m, são 
muitas as referências nas animações, mas algumas coisas que 
me chamam a atenção na saga do “Toy Story”. 

Se você já assistiu aos quatro �lmes vai perceber a relação 
de amizade que foi desenvolvida entre o Xerife Wood e o 
patrulheiro espacial Buzz Lightyea e como foi difícil administrar 
o desejo de ser aceito pelo seu dono. Outra situação interessante 
na saga é quando o Sr. Cabeça de batata salva os ETs em uma 
máquina de ursinhos e em seguida os adota como �lhos. Não há 
como deixar de lado a icônica frase dos ETs para seu novo pai: 
“salvou nossas vidas, somos eternamente gratos”.  Seriam 
muuuitas e muitas referências, mas neste último �lme, a 
meninha Bonnie cria um novo brinquedo, o Gar�nho, a partir de 
objetos recicláveis e este personagem demora a entender e 
precisa ser convencido de que não é um lixo, mas um brinquedo 
importante na vida daquela criança. 

Tudo isso pode ser visto apenas como um desenho que nos 
diverte e ponto, mas podemos também olhar para essas e outras 
referências e conectar com os princípios bíblicos presentes em 
nossas vidas. 

Diferentemente de Wood, não precisamos buscar por 
aceitação de outros e temê-los por quem são. Provérbios 9.10 diz 
que “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; conhecer o 
Santo é ter entendimento”. Nós devemos temer e con�ar no 
Senhor, �rmando nossa vida em sua Palavra. Podemos também 
aprender com o Wood a cultivar amizades saudáveis e também 
dar uma nova chance para aqueles que nos fazem o mal. Paulo 
diz em Romanos 15.7: “Portanto, acolham uns aos outros, como 
também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus”. Por �m, o 
Xerife nos ensina que mesmo quando tomamos decisões 
erradas, podemos ter a chance de recomeçar, pois o Senhor nos 
dá sabedoria para isso. 
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CULTOS

Julho | Início dia 07

Módulo de 4 aulas
Escola Bíblica

Capitalismo: Mitos e
Verdades à Luz da Bíblia

CURSO PROFESSOR LOCAL

Alex Souza e Bruno Boroto -

Perfeitamente habilitado
Um estudo da carta de 2Timóteo Felipe Coelho -

O papel dos avós no século XXI Ministério Criação de Filhos -

Alexandre Oliveira -

Luiz Américo -A vida de Elias

Servos a serviço do Reino

Lucas Lisboa -Somos todos Onésimo – Carta de Filemon

ADULTOS

Currículo Semear

Cristianismo e Estado

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

Encontros com Jesus Lucas Gurgel

Glauco Santiago

Chalé 2

C3

PREAS

Treinamento Impulse - C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00

Mosaico Divino

- Pastores Fábio Ferreira-

Mosaico DivinoFernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite

NESTE MÊS NÃO HAVERÁ
CURSOS NO PERÍODO DA NOITE



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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Não custa lembrar, mas esquecer...: Mosaico Divino - 2 Pe 1.3-4
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
2Pe 3.7,13; Sl 73.2-17

O coração ciente da maravilha do plano de Deus inspira, 
propicia e possibilita melhor vida.

As imagens que formam o cenário do plano Deus inspiram 
e propiciam o melhor que se pode ter na vida.

1ª Imagem: Deus sublime
Divino poder - 2Pe 1.3; Ef 3.20

Deus de glória e excelência - 2Pe 1.3-4; 16

2ª Imagem: Deus que chama
2Pe 1.3; At 16.14; Jo 1.12-13; Rm 8.30; Jo 6.64-65; 2Tm 1.9

Para e por si  - 2Pe 1.3; Lc 5.28-32; At 3.12; Mt 5.3



ANOTAÇÕES
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3ª Imagem: Deus generoso por excelência
Deus que concede e dá - 2Pe 1.1,3-4; Is 55.1

4ª Imagem: Deus de promessas
Grandes e preciosas promessas - 2Pe 1.4

Natureza divina - 2Pe 1.4; 2Co 7.1

5ª Imagem: Deus capacitador   
2Pe 1.1,3; 1Pe 5.10; 1Co 10.13; Mt 5.20; 1Ts 4.7-8

Conclusão: Você precisa, saber isso!
2Pe 1.3; Tg 1.18; 1Pe 1.23

Tarefas: 
• Memorize os versos 2Pe 3.3-4
• Con�ra e de�na a lista de promessas de Deus:
Graça Jo10.10; Vida Jo 6.48-56; Vida espiritual Ef 2.1;
Ressurreição Jo11.25; Alegria Gl 5.22; Força Jo 14.26;
Sabedoria Ef 1.17-18; Céu Jo 14.1-3; Eternidade Jo 1.12 
�liação; Retribuição eterna 1Tm 4.8
• Agradeça a Deus pela beleza e maravilha de Seu plano 
em detalhes como os destacados nos pontos desta 
mensagem.
• Avalie o que falta para que você tenha a vida planejada 
por Deus. O que lhe falta? Ore por isso.

Membros transferidos para outra igreja:
- Carlos Henrique B. Oliveira - Jaqueline G.B. Oliveira

Membros desligados por solicitação:
- João Paulo Coelho - Carolina H.S. Coelho

Membros desligados: (geogra�camente distantes)
- Luiz Waldemar S. Oliveira - Alessandra A.S. Oliveira

Membresia


