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apostaríamos que Salomão permaneceria até o �nal 
de sua vida no caminho do Senhor. Infelizmente, 
sabemos  o que aconteceu. Perdidamente 
apaixonado por mulheres que adoravam a deuses 
falsos, mesmo com tamanha sabedoria, também 
perdeu sua vida de �delidade ao único Deus 
verdadeiro. Por esse motivo também é válido lembrar 
de suas palavras: "Lembre-se do seu Criador nos 
dias da sua juventude, antes que venham os dias 
difíceis e antes que se aproximem os anos em que 
você dirá: "Não tenho satisfação neles";" 
Eclesiastes 12:1

Que daqui a 30 anos, se assim o Senhor nos permitir 
viver, possamos compartilhar mais do que nossas 
fotos plenamente saudáveis ou não, lindos ou não, 
tomando pouco ou nenhum remédio; mas o 
testemunho de que a vida não foi em vão ou correr 
atrás do vento. (Ec 2.11) Que nosso maior motivo de 
alegria seja o testemunho de que permanecemos 
�rmes apesar das perseguições, num só espírito, 
lutando unânimes pelo Evangelho verdadeiro; 
combatendo o bom combate, completando a 
carreira, guardando a fé (Fl 1.27; 2 Tm 4.7).

Lucas Tutui
tutui@igrejafonte.org.br
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Já se imaginou daqui 10, 20, 30 anos? Pois é, nestas 
últimas semanas, por meio de um aplicativo de 
celular vários dos seus amigos e familiares postaram 
uma prévia de como estarão muitos anos à frente em 
suas redes sociais. As "modinhas" que aparecem, vez 
ou outra, com os avanços tecnológicos servem para 
nos divertirmos, mas também nos dão oportunidades 
excelentes para re�etirmos. Por exemplo: "Se �cou 
bem nesta prévia divulga-se a foto... caso contrário, 
nem divulga e também nem gosta da brincadeira". rs 
Embora planejemos nosso futuro, é propício lembrar: 
"Vocês nem sabem o que lhes acontecerá 
amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a 
neblina que aparece por um pouco de tempo e 
depois se dissipa." Tiago 4.14 

Há muito tempo viveu um homem cuja sabedoria não 
se encontrava igual em nenhum lugar. Esse homem, 
podendo pedir a Deus qualquer coisa, pediu-lhe 
discernimento. Deus então lhe agraciou com muito 
além do que havia pedido: "Já que você pediu isto e 
não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a 
morte dos seus inimigos, mas discernimento para 
ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe 
darei um coração sábio e capaz de discernir, de 
modo que nunca houve nem haverá ninguém 
como você." 1 Reis 3:10-12

Salomão foi um homem privilegiado. Porventura, se 
tivéssemos acesso a apenas esses versículos, e não 
soubéssemos  do decorrer da história, certamente, 

O amanhã!



CULTOS

Módulo de 4 aulas
Escola Bíblica

Capitalismo: Mitos e
Verdades à Luz da Bíblia

CURSO PROFESSOR LOCAL

Alex Souza e Bruno Boroto PS

Perfeitamente habilitado
Um estudo da carta de 2Timóteo Felipe Coelho C5

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

Alexandre Oliveira C4

Luiz Américo C6A vida de Elias

Servos a serviço do Reino

Lucas Lisboa C3Somos 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

AULA AVULSA - C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Privilégio de ser

filho de Deus

- Revisão Saulo Tamburus-

Privilégio de ser
filho de DeusWagner Fonseca

PRELETOR

Wagner Fonseca

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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Privilégio de ser �lho de DEUS
Preletor: Wagner Fonseca

ANOTAÇÕES

Introdução
Jo1.10-13; Gl3.26 -27

Só como �lhos de Deus podemos desfrutar de uma vida de 
privilégios junto ao nosso pai.

1º Privilégio: Somos Amados
Ef5.1; 1Jo4.16; Rm 5.8; Ef2.1-5; 1Jo3.1 

2º Privilégio: Somos Disciplinados/Corrigidos
Hb12.5-11; Pv3.11,12; Jó5.17 



ANOTAÇÕES

igrejafonte.org.br

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP
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3º Privilégio: Somos Protegidos/Cuidados
Sl32.3; Jó 7.17; Jó10.12; Sl40. 11 -17; Lc 11.9-13

4º Privilégio: Somos Herdeiros
Rm 8. 17 -24; 1Pd1.3-4; 1Co13.12; 1Jo3.2 

Conclusão: Três considerações

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 O�cial 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:

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 O�cial da Igreja do 15º (décimo quinto) dia, 
quando será proclamado seu encerramento.

Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros

Membros transferidos para outra igreja:
- Isac Emerick

Membro desligado por ausência prolongada:
- Edmur Fahl - Tânia Fahl - Adriano Salgado
- Lauriani C. Silva - Maria Fátima Teixeira

Membros desligados: (geogra�camente distantes)
- Rafael Benetton - Michelly Benetton
- Maria Eduarda Higa

Membresia


