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sabedoria para não ser enganado por ventos de doutrinas. 
Pode-se até argumentar: mas posso ter esse crescimento de 
forma virtual. Até pode, mas nada substitui o estar presente, 
com o foco adequado para o que está sendo ensinando sem 
distrações.

Ser membro de uma igreja saudável é importante para 
que você possa cooperar com o andamento da obra de Jesus 
Cristo, quer seja na expansão do reino de Deus, em locais onde 
não chegou ainda, cooperando com evangelismo, viagens 
missionárias, ajuda a necessitados... en�m, só podemos 
desempenhar a cooperação se estivermos juntos em um 
corpo. Cooperação para aqueles que padecem em nosso meio, 
usando de compaixão para os necessitados, desempregados, 
etc. Podemos ajudar e ser ajudado, pois é uma via de mão 
dupla. Estando próximo saberemos as reais e verdadeiras 
necessidades para ajudar aos necessitados, bem como 
contribuição �nanceira para o avanço da obra de Deus.

Ser membro de uma igreja saudável é importante pois 
teremos que prestar contas. Mas isso já é demais! Prestar 
conta da minha vida? Sim, como irmãos em Cristo temos uma 
responsabilidade de incentivar, apoiar, saber como anda o seu 
irmão em Cristo, como anda o desenvolvimento da fé daquele 
para quem Cristo morreu, que passamos a ser família de Deus, 
passamos a ser irmãos, sendo o Senhor Jesus o nosso irmão 
mais velho. Prestação de conta pode ser de�nida como 
preocupação com o irmão.

Como disse essa são algumas boas razões para sermos 
membros de uma igreja local saudável, devemos ser membros 
de uma igreja local, mesmo com suas conturbações e desa�os, 
pois só assim podemos desempenhar adequadamente uma 
vida de família, como todas as implicações que pode se 
desenrolar.
Baseado no Livro: Pastores da Família, Voddie Baucham Jr.

Wagner Fonseca
wfonseca@igrejafonte.org.br
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Vivemos em uma época que uma de suas características 
é a falta de compromisso. Quer seja no âmbito pro�ssional, 
conjugal, paternal ou legal. O que pensar então sobre ser 
membro de uma Igreja local? O que está em alta é ser virtual 
sem se comprometer!

Destaco algumas considerações sobre a importância de 
ser membro de uma igreja local, aquela na qual você sente-se 
identi�cado por crescer e se devolver na fé com Jesus.

Ser membro de uma igreja local saudável é importante 
para uma identi�cação com o Senhor Jesus Cristo, quando 
olhamos para um torcedor de futebol que veste a camisa do 
seu time, ele tem como objetivo identi�car-se com aquela 
equipe; assim, quando entendemos que temos que ser 
membros e precisamos nos identi�car-nos primeiramente com 
Cristo, tendo uma postura doutrinária contrária a pensamentos 
e teologias que distorcem as verdades do Evangelho. Só 
seremos aperfeiçoados nisto quando estamos membro de uma 
comunidade que ensina e divulga um ensino saudável das 
Escrituras. Ser identi�cado como um discípulo de Jesus Cristo é 
quando demonstramos o amor uns pelos outros, como diz 
João13.34 “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 
outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns 
aos outros. 35 Nisto conhecerão todos que sois meus 
discípulos: se tiverdes amor uns aos outros”. O local mais 
adequado e propício para que isso ocorra é exercendo esse 
amor como membro numa igreja local.

Ser membro de uma igreja local saudável é importante 
para que você seja edi�cado e edi�que a outros por meio do 
ensino e aprendizado das Escrituras. Numa igreja saudável terá 
estudos bíblicos pautado nos ensinamentos das Escrituras, que 
deverá ser transmitido pela pregação, sala de aulas, 
discipulados, aconselhamentos e reunião em grupos 
pequenos. Só é possível existir esse aprendizado se você estiver 
em contato e frequentando os lugares que os demais membros 
estão. Ser edi�cado ou se deixar ser edi�cado pelos seus líderes 
só será possível sendo membro de uma igreja local saudável, Ef 
4.11-16 fala que sermos edi�cados e que passamos a ter 

Por que devo ser membro de uma Igreja?
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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...: Credibilidade em Dúvida - 2 Pe 1.16-18
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
2Pe 3.3-5

A fé cristã não se baseia na criatividade humana, mas, sim, 
no relato de homens e mulheres que andaram com o 
Senhor e relataram suas experiências com Ele.

Pedro presenta as homologações que garantiam a 
credibilidade da mensagem de Cristo pregada pelos 
apóstolos.

 1ª Homologação: Pregação não era criação humana    
2Pe 1.16; 1Pe 1.7,13; 1Pe 4.13; 1Pe 5.4

2ª Homologação: Pregação era fruto de testemunho   
2Pe 1.16,18; 1Jo 1.1; Jo 1.14; 2Pe 1.16,18



ANOTAÇÕES
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3ª Homologação: Testemunharam a suprema glória   
2Pe 1.16,18

Majestade
2Pe 1.16,18

Suprema
Lc 9.38-45; 2Pe 1.17; Mt 16.24-28; Mc 9.1-4,6; Mt 17.5-8;  
2Pe 1.17-18

Conclusão: Fé homologada    
Mc 9.9-12

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

Amanda C.A. Rodrigues
Ana Beatriz Rezende
Ana Luiza X. Neves Costa
André Luiz de C. C. Costa
Andréa S.M. Corrales
Angela Antonelli
Bárbara A. N. R. Lopes
Beatriz L. B. Mengoni
Beverly H. Coutinho
Carina A. L. Ramos
Carlos Nogueira Martins
Carolina S. Lopes
Daniel Manzan
Daniel Reis
Danilo B. Lopes
Davi B. Freitas
Denise O. Gaspareto
Éder H. Franco
Eder S. de Melo Júnior
Édila Renata G. B.S. Cota
Edson B. Campos
Eranita Campos
Erica Marcatto

Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como membros. 
Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que desabone a doutrina ou 
conduta deles, procure um dos pastores dentro de 15 dias.

Felipe L.B. Mengoni
Filipe C. Coutinho
Flávio Rossi
Gabriel Cota
Giovana O. Góes
Gustavo H.G. Augusto
Haidi Beuter Martins
Jairo D. Oliveira Junior
Jane M. V. Almeida 
João Marcos Monteiro
Jonatas L. Rodrigues
Jorge A.S. Cota
José Edil Macêdo
Júnia C. Franco
Karoline O. Coelho
Karyne T.C.Augusto
Leonardo Maugeri
Lucas R. Lisboa
Lucas S. Pereira
Mariana O. Paula
Mariane M. Goes
Marisa A.L.J. Carvalho
Mateus Dinnouti

Matheus F. Faveri
Mauricio Pantalena
Norbert Arthur
Paulo Cesar Almeida
Pedro Alonso
Priscila K. Oliveira
Rachel B. Martins
Rafael A.B. Cota
Renan A.B. Cota
Renan G. Gretis
Renan Oliveira
Renato A.B. Cota
Ricardo Ra�a Valente
Roger F de Sousa
Shirley C. Fernandez
Shirley D. O. Melo
Talita L.J. Carvalho
Tamiris A. C. Matheus
Tiago L. Carvalho
Tito Rezende
Vinicius Rosetto
Vitor B Mallis
Wilcar Junho

Membros a serem recebidos:

Comunicamos o falecimento da senhora Maria de Lourdes, 
mãe de Maria Célia Santana no dia 07 de agosto. Aos familiares, 
a nossa oração para que Deus os conforte e fortaleça.

Falecimento


