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Como eu te amo!!!
Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te
amar...
Você faria uma declaração como essa para o Senhor Jesus?
Para Deus, nosso Senhor e Salvador?
Provavelmente sua resposta seja um grande e sonoro SIM!!
Como é comum ouvimos declarações de amor
incondicional à Jesus Cristo, seja como uma resposta a
uma pergunta feita de maneira direta ou mesmo em
poesias e músicas.
Certa vez, trazendo uma palavra de ânimo e
encorajamento aos seus discípulos, Jesus falou sobre uma
importante relação entre amor e obediência. Disse Ele: "Se
vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos (Jo
14:15).”
O amor a Jesus é evidenciado, não apenas através de uma
linda declaração escrita, falada ou cantada, mas sim
através do guardar e obedecer aos seus mandamentos. Ter
não significa apenas ‘possuir’, mas envolve ‘captar com a
mente, com o coração e demonstrar em ações’. Ao
observarmos outras falas de Jesus neste capítulo do
evangelho de João, ele menciona os “meus mandamentos”
(v.15), “mandamentos” (v.21), e “meus ensinamentos”
(v.23), “minhas palavras” (v.24). É importante destacar
que Ele deixa bem claro que são as palavras,
mandamentos e ensinamentos do próprio Pai.
Um relacionamento genuíno entre Jesus e os seus
discípulos é caracterizado pelo conhecimento e prática dos
seus ensinamentos. Jesus não está apresentando
simplesmente um desejo, mas sim um sinal ou uma marca
daqueles que o amam. No exercício de ter e obedecer aos
mandamentos, o Senhor Jesus promete o Espírito Santo

que habitará a vida de todo aquele que crê, e que fará com
que os seus ensinamentos sejam lembrados e
compreendidos, Ele ainda diz que esse discípulo também
será amado pelo Pai e por Ele: “Quem tem os meus
mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele
que me ama será amado por meu Pai, e eu também o
amarei e me revelarei a ele (Jo 14:21)".
Bem sabemos que um mero dever não gera obediência
genuína a Cristo (cf. v.24), mas, somente o amor por Ele
torna isso possível. O Senhor é aquele que conhece os
corações, as mentes e intenções. É necessário haver
compatibilidade entre conhecimento das Escrituras e a
prática (Tg 1.22) e tal padrão refletirá o quanto amamos
ou não ao Senhor!
Se quer avaliar o nível do seu compromisso com o Senhor,
não atente somente para suas declarações, mas observe o
seu zelo por conhecer, por aprender, por viver o que Ele
nos ensinou e nos ordenou. Observe suas ações e a
coerência com tudo o que o Senhor ordenou para que
praticássemos.
Observe, atente, guarde, obedeça.... Ame ao Senhor com
todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua
vida e por toda a sua vida!!!

Fabio Grigorio
fgrigorio@igrejafonte.org.br
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Escola Bíblica
Módulo de 4 aulas

manhã
09h30 às 11h00

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Capitalismo: Mitos e
Verdades à Luz da Bíblia

Alex Souza e Bruno Boroto

PS

O papel dos avós no século XXI

Ministério Criação de Filhos

MZ

Perfeitamente habilitado
Um estudo da carta de 2Timóteo

Felipe Coelho

C5

Servos a serviço do Reino

Alexandre Oliveira

C4

A vida de Elias

Luiz Américo

C6

Somos todos Onésimo – Carta de Filemon

Lucas Lisboa

C3

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Infantil

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Diversos

PREAS

Encontros com Jesus

Lucas Gurgel

Chalé 2

Jovens

Cristianismo e Estado

Glauco Santiago

C3

ADULTOS

noite

18h00 às 19h30

NESTE MÊS NÃO HAVERÁ
CURSOS NO PERÍODO DA NOITE
Adolescentes

AULA AVULSA

-

C3

CULTOS
09h30

PRELETOR

18H00

PRELETOR

ADULTOS

Salvação Completa

Fernando Leite

Salvação Completa

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

Sendo Paciente

Saulo Tamburus

AGENDA
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

CONTRIBUIÇÕES
Sábado
Contas para depósito de dízimos e ofertas
Programação PREAS (Quinzenal)
CNPJ 58.391.673/0001-08
Programação Adolescentes
Identifique a sua oferta para financeiro@igrejafonte.org.br
Programação Jovens
Domingo
AG: 6548 CC: 26.468-5
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
AG: 2297-7 CC: 5454-2
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
Faça suas contribuições em cheques, depositando nas saídas
18h00 - Culto Infantil
laterais do auditório. Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).
18h00 - Culto
18h00 - Escola Bíblica de Adultos Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

PROGRAMAÇÕES
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PROGRAMAÇÕES

ENCONTRO DE MULHERES 2019

obediência ou sacrifício?

23 a 25 de Agosto
Hotel Palace/Serra negra
Preletora:
Hendrika Vasconcelos
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ANOTAÇÕES

Não custa lembrar, mas esquecer...: Salvação completa - 2 Pe 1.5-7

Preletor: Fernando Leite
Introdução
Jo 10.27-29; 2Pe 1.5; Rm 5.1-2

1º Acréscimo: VIRTUDE
2Pe 1.5

O filho de Deus deve aplicar-se para alcançar o propósito 2º Acréscimo: CONHECIMENTO
divino para sua vida.
2Pe 1.5; Hb 5.14; Hb 12.1-3

A fim de cumprir o propósito de Deus, o filho de Deus deve 3º Acréscimo: DOMÍNIO PRÓPRIO
se aplicar e acrescentar à sua vida...
2Pe 1.5-6

ANOTAÇÕES

4º Acréscimo: PERSEVERANÇA
2Pe 1.5-6; Hb 12.2; Rm 5.3

Conclusão: É possível fazer isso?
Fp 2.12-13

5º Acréscimo: PIEDADE
2Pe 1.5-6

6º Acréscimo: FRATERNIDADE
2Pe 1.5;7; Rm 12.10; 1Pe 1.22

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Thiago e Karen Zambelli
pelo nascimento da Nara no dia 10/07. Que o Senhor dê aos
pais força, graça e sabedoria para criá-la em Seus caminhos.

Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros
O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para
reunirem-se em Assembleia Geral Especial para Admissão de
Novos Membros no dia 28/07/2019, em primeira convocação,
15 (quinze) minutos antes do início da Programação Oficial da
Igreja, 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:

7º Acréscimo: AMOR
2Pe 1.5;7; Jo 3.16; Hb 12.2; Rm 5.5

I – Deliberar sobre a admissão de novos membros.
A assembleia permanecerá aberta durante 15(quinze) dias,
encerrando-se 30 (trinta) minutos após o término da
Programação Oficial da Igreja do 15º (décimo quinto) dia,
quando será proclamado seu encerramento.
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