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encorajamento, aconselhamento, cuidado emocional e 
espiritual, a toda corporação da Polícia Militar. Em 
reunião com o sargento que coordena este projeto na 
macro região de Campinas, ele apontou a preocupação 
com o alto índice de suicídios que tem ocorrido por PMs, 
não somente no estado de São Paulo, mas em todo o 
Brasil. Nós, como igreja, estamos sendo convidados para 
o engajamento nesta missão com a oportunidade de 
semanalmente ministrarmos na 3ª Cia da PM em Barão 
Geraldo, e promovermos diversas ações que 
estabeleçam aproximação entre a igreja e a polícia! Se 
você tem interesse de engajamento neste ministério, 
agende uma conversa por meio dos endereços ao �nal 
deste artigo.

 
GOOD NEWS – ENSINO DE INGLÊS

O domínio da língua inglesa é uma porta aberta 
para o mundo e muitas pessoas desejam conquistar esta 
habilidade! O Projeto Good News, visa oferecer em nossa 
estrutura física, aulas de inglês gratuitas. Desta maneira, 
podemos servir a comunidade e ao mesmo tempo, 
estabelecemos pontes para novos relacionamentos, 
criando oportunidades de apresentarmos as boas novas 
do evangelho! Se você tem domínio do idioma, 
disponibilidade e disposição para o engajamento neste 
ministério, entre em contato pelo e-mail 
edson@igrejafonte.org.br ou pelo telefone 19.3289-4501

Edson Rodrigues
edson@igrejafonte.org.br
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Paulo quando escreve para a igreja estabelecida 
em Colossos, menciona o compromisso pessoal e o de sua 
equipe no investimento de tempo em oração por aqueles 
irmãos, mediante o engajamento que manifestaram na 
vida cristã e na proclamação do evangelho. “Por essa 
razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos 
de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do 
pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a 
sabedoria e entendimento espiritual”.  Cl.1.9. Ao �nal 
da carta, Paulo desa�a a igreja a interceder em seu favor 
e daqueles que estão junto dele para que oportunidades 
sejam abertas para a proclamação das boas novas. “Ao 
mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus 
abra uma porta para a nossa mensagem, a �m de 
que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo 
qual estou preso”. Cl.4.3; e ainda Paulo desa�a aqueles 
irmãos, para aproveitarem ao máximo as oportunidades 
que se apresentam diante deles. “Sejam sábios no 
procedimento para com os de fora; aproveitem ao 
máximo todas as oportunidades”. Cl.4.5. 

Nem sempre temos situações favoráveis, 
convenientes ou oportunas para a proclamação do 
evangelho, mas quando elas surgem, precisamos de 
agilidade, sabedoria, discernimento e também ação, 
para respondermos a tais situações! Diante disto, 
apresento, duas oportunidades de ministério, que estão 
diante de nós, nas quais carecemos de pessoas para se 
engajarem!

CAPELANIA PARA POLÍCIA MILITAR:
A proposta de desenvolvermos ações de Capelania 

na Polícia Militar, visa oferecer o serviço cristão de apoio, 

Oportunidades



CULTOS

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00

Batismo

- Revisão Marcos Pereira-

BatismoFelipe Coelho

PRELETOR

Felipe Coelho

Módulo de 8 aulas
Escola Bíblica

Liderando Famílias em um
Mundo em Transformação

CURSO PROFESSOR LOCAL

Ministério de Homens PS

A Vida de Moisés Nick Lipsi C6

Ministério de Integração C4Classe de Integração

ADULTOS

Currículo Semear

História da Igreja

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

Encontros com Jesus Lucas Gurgel

Guilherme Wood

Chalé 2

C3

PREAS

AULA AVULSA - C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

CURSO PROFESSOR LOCAL

ADULTOS

noite
18h00 às 19h30

Relacinamento Conjugal Oswaldo Carreiro e
Adalberto Vargas C4

O perigo da apostasia Willing Sgnolf C2

Ministério Semear C5Treinamento de Professores

Saulo Tamburus MZDaniel - Soberania de Deus sobre a história

Roni Moreira C6A ética dos 10 mandamentos



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
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