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profundos com pessoas a quem tive a chance de conhecer 
participando dos discipulados. Agradeço a Deus pela 
oportunidade que tive de ser acompanhada tão de perto por 
pessoas amorosas e exemplos de vida cristã.” (Mulher – 40 anos)

“O termo “discipulado” pode ser facilmente mal 
interpretado. Imagina-se que será um tempo de sentar-se aos 
pés do discipulador e ouvir do conhecimento e experiência dele, 
o que aliás poderia ser um problema. Minha experiência no 
discipulado na IB Fonte foi na verdade, o estabelecimento de um 
novo compromisso com a Palavra e uma oportunidade de 
identi�car e me relacionar com outros cristãos interessados no 
estudo de um viver cristão. Laços fortes foram criados, desa�os 
foram lançados e o nome de Jesus foi glori�cado. Em resumo, o 
discipulado certamente é um culto ao Senhor, nosso Salvador.” 
(Homem – 49 anos)

“O discipulado sempre teve um lugar de prioridade em 
minha vida desde minha adolescência. Seja no papel de 
discipuladora, ou no de discipulada por alguém, transmitindo 
ou recebendo ensinamentos do Senhor, o discipulado fez e faz 
diferença em minha vida e com certeza pode fazer na sua 
também. Vida cristã na prática, o discipulado traz para mim 
crescimento espiritual, modelo de vida através do discipulador 
bíblico, presente de novas amizades, o polimento de outras (Pv 
27:17), é também suporte de oração e encorajamento. Ter Jesus 
como padrão de vida e poder aprender e transmitir mais dele, é 
incrivelmente abençoador, com certeza um grande privilégio.”  
(Mulher – 40 anos)

Pense mais neste assunto, leia mais, ore por isso e 
considere aproveitar as oportunidades singulares que estão 
diante de você.

Entre em contato conosco: discipulado@igrejafonte.org.br
“Recuse acreditar na mentira do diabo que diz que 

somente os fracos precisam de ajuda. A verdade é que são os 
homens que procuram ajuda que se tornam fortes.” 

(Howard Hendricks)

Fabio Grigorio
fgrigorio@igrejafonte.org.br
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Depois de pouco tempo servindo e aprendendo nesta 
igreja, como parte da equipe ministerial, no início ano 2000, fui 
desa�ado a iniciar um grupo de discipulado, com o objetivo de 
estabelecer relacionamentos que proporcionassem edi�cação 
mútua, estudo e prática das Escrituras e preparação de futuros 
discipuladores. Um desa�o e tanto, pois isso envolveu 
compartilhar, não apenas conhecimentos, mas compartilhar 
vida. Em sua graça in�nita Deus tem nos capacitado e usado 
diante de oportunidades singulares como esta. Os temores 
fazem parte, os desa�os são enormes e ganhos maiores ainda, 
tanto para os que estão sendo discipulados quanto para os que 
se engajam no privilégio de discipular.

O relacionamento de Paulo com Timóteo muito me inspira e 
encoraja a pensar no tipo de relacionamento que um discipulado 
nos permite estabelecer: “Mas você tem seguido de perto o meu 
ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha 
paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e 
os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em 
Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas, de 
todas essas coisas o Senhor me livrou! 2Tm 3.10-11. Importante 
notar que Paulo não compartilhava apenas as doutrinas, mas 
compartilhava de toda a sua caminhada com Cristo, envolvendo 
o conhecimento, a conduta e as mais diversas situações pelas 
quais pode passar, tornando-se cada uma delas oportunidade de 
aprendizado.

Isso é discipulado, “...ajudar outras pessoas a seguir Jesus. 
[…]. Discipular é exercer uma boa in�uência espiritual sobre 
alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne 
mais parecida com Cristo.” (Mark Dever)

Observe alguns testemunhos de pessoas que estão em 
nosso meio:

“O discipulado me acompanha ao longo da minha vida 
cristã e sem sombra de dúvidas fez uma grande diferença no 
meu crescimento espiritual. Seja sendo discipulada ou 
discipulando, temos mais uma oportunidade de nos 
aprofundarmos no estudo da Palavra. O amor de Deus por nós 
através das pessoas é evidente nos discipulados. Ao longo desses 
anos eu fui abençoada com amizades verdadeiras e criei vínculos 

Oportunidades singulares

discipulado@igrejafonte.org.br



CULTOS

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00

Maldade e ou veneno?

- Especial Fábio Ferreira-

Maldade e ou veneno?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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Mais informações |  19 99111.4895

escola dora kanso
das 8h30 as 11h30

dia 26.10

SÁBADO
SOCIAL
oportunidade de servir
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Não custa lembrar, mas esquecer...: Maldade e ou veneno? - 2 Pe 2.10-22
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução

Aqueles que propagam falsos ensinos atraem para si a 
mais alta reprovação e condenação da parte de Deus.

Quais as razões para Deus ser tão intolerante com os falsos 
mestres na igreja?

1ª Razão: Atrevimento presunçoso - 2Pe 2.10
Atrevidos e obstinados
Dn 10.13; 2Pe 2.11; Jd 8-9

Destruição e corrupção
2Pe 2.12-13

2ª Razão: Práticas imorais - 2Pe 2.13; 1Ts 5.7 
Busca dos prazeres
2Pe 2.14
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3ª Razão: Motivação econômica - 2Pe 2.14-16

4ª Razão: Profecias enganosas - 2Pe 2.17
Fonte e névoa - 2Pe 2.18

Vaidade e arrogância - 2Pe 2.19; Jo 8.34; Rm 6.16

5ª Razão: Pecados escravizadores
 2Pe 2.20; 1Jo 5.4-5; 2Pe 2.21-22; Mt 7.6   

Conclusão: Deus não é tolerante


