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Extraordinariamente para este último contexto, a Sua 
igreja, Ele nos capacitou sobrenaturalmente com dons 
espirituais mediante o poder do Seu Santo Espírito. Já parou 
para pensar nisso? A igreja de Deus é o único contexto de 
serviço para o qual somos sobrenaturalmente habilitados com 
dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo 
exclusivamente para o benefício da Sua Igreja. Embora Deus 
possa capacitá-lo e motivá-lo de inúmeras maneiras para que 
você o sirva alegre e reverentemente em todas as esferas da 
Sua vida, para nenhuma delas você recebeu dons espirituais, 
exceto para servir na edi�cação da Sua igreja. 

Assim, meu desejo e oração para você que é membro 
desta igreja, é para que atenda obedientemente ao Seu 
chamado e seja de fato um servo de Deus dedicado a servi-lo 
com reverência e alegria em todas as esferas da sua vida, e em 
especial, que você O sirva alegre e responsavelmente em ao 
menos um dos ministérios desta igreja. A�nal de contas, dons 
espirituais não são riquezas fornecidas por Deus para que 
�quem escondidas ou guardadas em segurança. Não. São 
preciosidades concedidas a cada um de nós visando bene�ciar 
a Sua gloriosa igreja. Desta maneira, o tema escolhido para 
nossa igreja para o próximo ano é justamente o título desta 
re�exão: ALEGRIA E REVERÊNCIA NO SERVIR AO SENHOR.

Vem, servo alegre e reverente, vem enriquecer esta 
igreja com sua vida exemplar e com suas dádivas espirituais 
tão preciosas! Um excelente ponto de partida é participar do 
Planejamento que está acontecendo ao longo deste mês de 
Setembro. Se não conseguiu se inscrever pelo nosso site, ainda 
há tempo. Procure o líder do ministério que deseja se 
comprometer e viabilize a sua participação.

Vlademir Hernandes
vlademir@igrejafonte.org.br
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"Servi ao SENHOR com temor e alegrai-vos nele com 
tremor." (SL 2.11)

"Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras. Servi ao 
SENHOR com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. 
Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos; 
somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas 
portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de 
louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o 
SENHOR é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de 
geração em geração, a sua �delidade. " (SL 100.1-5)

O bondoso e �el Deus a quem chamamos de Senhor, nos 
chama, em contrapartida, de Seus servos. Todos os que 
pertencem ao Seu povo são considerados por Deus como Seus 
servos. Foi assim nos tempos do Antigo Testamento com Israel, 
tem sido assim desde a inauguração da igreja de Deus 
mediante a fé em Cristo, será assim até a consumação da 
presente era e continuará sendo assim por toda a eternidade. 

Se um servo serve adequadamente ou não é uma 
questão de obediência ao chamado de Deus. Servir a Deus é um 
imperativo, uma ordem de Deus. E vindo de quem vem, 
devemos obedecer com a maior seriedade possível, com santa 
reverência e com o devido temor. A�nal de contas, nenhum de 
nós deveria negligenciar este encargo tão sublime a ponto de 
oportunamente vir a ouvir do próprio Senhor que foi um "Servo 
mau e negligente". Ouvir um dia "Servo bom e Fiel" como 
expressão de elogio vinda do próprio Senhor deveria ser um 
anseio prioritário em nossas vidas.

Assim, servir a Deus é também um enorme privilégio 
que podemos e devemos procurar exercitar com grande 
alegria. A�nal de contas, servi-lo é ser um instrumento 
frutífero nas Suas mãos para que Ele realize através de nós tudo 
aquilo que é da Sua vontade. Alguém consegue conceber um 
privilégio mais sublime do que este?

Há diversos contextos onde podemos servir a Deus com 
alegria e reverência. Em nossos lares, através das nossas 
pro�ssões, em amor ao próximo, ao proclamar o Evangelho e 
em um contexto muito especial, como membros sadios e ativos 
no Corpo de Cristo, a igreja de Deus. 

Alegria e reverência no servir ao Senhor



CULTOS

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00

Afinal, Deus castiga?

- A couraça da justiça Fábio Ferreira-

Afinal, Deus castiga?Fernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite

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 C4

Ministério de Integração C6Classe 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

Mz

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 C3Daniel - 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
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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Não custa lembrar, mas esquecer...: A�nal, Deus castiga? - 2 Pe 2.3b-10
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
Sl 73.2-4,7-13; 2Pe 2.18-19; 2Pe 3.4

A despeito da aparente inatividade e silêncio divinos 
diante da injustiça, iniquidade e corrupção humana, 
temos a revelação clara que Deus fará justiça e fará a 
devida retribuição

Pedro, com algumas revelações, nos chama a atenção para 
a certeza do juízo divino sobre a desobediência humana.

1ª Revelação:
Promessa do juízo
Sl 73.17-22; 2Pe 2.3; Sl 121.4; 1Re 18.27; Jo 8.44; Ez 13.8-9; 
Tg 3.1; Sl 89.14



+

Apresentação musical, 
Arte contada, 

Declamação de poesia.

21/09
às 16h30

Pizzaria Fiori
Av. Santa Isabel, 401 

Barão Geraldo

R$ 35,00 por pessoa
Necessário fazer inscrição

ANOTAÇÕES

igrejafonte.org.br

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

(19) 3289.4501

igrejafonte.cps

igrejafonte
Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim

www

2ª Revelação: 
Juízos precedentes     
Anjos rebeldes | 2Pe 2.4; Gn 6.2; Jd 6; Ap 12.7-8

Sociedade pré-dilúvio
2Pe 2.5; Gn 6.7-9,11-12

Sodoma e Gomorra        
2Pe 2

3ª Revelação: 
Noé  | 2Pe 2.5

Ló      2Pe 2.7-8

Princípio geral      2Pe 2.9

Conclusão:
Deus castiga e livra  
 Hb 11.7; 2Pe 2.10


