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Ministério de mães

10 ANOS
QUE
Perfume
Estou

Exalando?
COM

Rose

Fonseca

R$ 15

26.OUT
8h30às12h00

Sala 01
(piso superior)

Haverá sala
para crianças
1,5 a 6 anos
vagas limitadas

Necessário adquirir seu convite
www.igrejafonte.org.br/mops

Expressões de Temor e Honra
Recentemente fiquei sabendo de um caso de
adolescente que ficou indignado e com um colega de
turma da escola. Este não assumira a sua parte na
divisão das tarefas do grupo e, para justificar sua
atitude, usou o argumento de que “não tinha tempo”
para fazer a atividade. Era um tanto quanto evidente a
todos os envolvidos que não se tratava de agenda
lotada, e sim de falta de compromisso com o grupo. A
hipocrisia ao tentar justificar o injustificável foi o
estopim da indignação.
No livro de Malaquias vemos algo semelhante
acontecendo. Porém a questão tratada não é um
trabalho escolar, mas sim o relacionamento entre Deus
e o seu povo. O Senhor está indignado com a reação
hipócrita do povo quando confrontado com sua falta
de temor e honra devida ao nome de Deus. Isso era
evidenciado por diversas atitudes dos judeus, tais
como: infidelidade no casamento, feitiçaria,
juramentos falsos, exploração do trabalhador e
opressão a órfãos e viúvas. Entre tantas ofensas,
destaco:
"Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar,
vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem
animais aleijados e doentes como oferta, também não
veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao
governador! Será que ele se agradará de vocês? Será que
os atenderá? ", Ml 1.8
E ainda:
"Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês
estão me roubando. E ainda perguntam: ‘Como é que te
roubamos? ’ Nos dízimos e nas ofertas – Ml 3.8
Retratado nestes dois versículos está um princípio

importante: nossas ofertas, assim como nossas
demais atitudes e pensamentos, devem expressar a
honra e o temor que devemos a Deus. Ele não espera
receber de nós qualquer coisa, ou aquilo que está
sobrando; mas sim ser tratado com a honra e
reverencia que Lhe é devida.
Coisas maravilhosas estão reservadas para o servo
que obedece ao chamado do Senhor, aquele que teme
e honra Seu nome:
eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei
compaixão deles como um pai tem compaixão do filho
que lhe obedece.18 Então vocês verão novamente a
diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a
Deus e os que não o servem. Ml 3.17,18
Além disso:
Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol
da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E
vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral.
Ml 4.2
Que todos nós saibamos prestar a honra devida a
Deus com nossas vidas, e que nossas ofertas também
sejam uma expressão do nosso temor ao Senhor.
Marcelo Feltrin
marcelo.c.feltrin@gmail.com
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Escola Bíblica
Módulo de 8 aulas

manhã
09h30 às 11h00

CURSO

PROFESSOR

SALA

Ensina-nos a orar - O Pai nosso
Parte 2

Dante Stopiglia

01

Classe de Integração

Ministério Integração

02

A Verdadeira Adoração

Renato Carmona e
Ozébio Rolim

05

Desvendando os conflitos
da adolescência

Edilson Ribeiro

06

Paulo - Um homem, apóstolo, líder
e missionário de bravura e graça!

João Mengaldo

07

Aconselhamento Bíblico:
Privilégio e Responsabilidade!

Oswaldo Carreiro

08

CURSO

PROFESSOR

SALA

Infantil

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Diversos

PREAS

Encontros com Jesus

Lucas Gurgel

10

Jovens

Firme seus valores

Conecte

03

CURSO

PROFESSOR

SALA

Vida Cristã Integral

Wagner e Rose Fonseca

07

O fruto do Espírito Santo

Yuri Veris

08

AULA AVULSA

-

05

ADULTOS

noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

Adolescentes

CULTOS
09h30

PRELETOR

18H00

PRELETOR

ADULTOS

Prioridade máxima

Fernando Leite

Prioridade máxima

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

A Espada do Espírito

Saulo Tamburus

AGENDA
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

CONTRIBUIÇÕES
Sábado
Contas para depósito de dízimos e ofertas
Programação PREAS
CNPJ 58.391.673/0001-08
Programação Adolescentes
Identifique a sua oferta para financeiro@igrejafonte.org.br
Programação Jovens
Domingo
AG: 6548 CC: 26.468-5
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
AG: 2297-7 CC: 5454-2
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
Faça suas contribuições em cheques, depositando nas saídas
18h00 - Culto Infantil
laterais do auditório. Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).
18h00 - Culto
18h00 - Escola Bíblica de Adultos Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

PROGRAMAÇÕES

Igreja Batista Fonte | 13 de outubro de 2019

PROGRAMAÇÕES

Igreja Batista Fonte | 13 de outubro de 2019

PROGRAMAÇÕES

Igreja Batista Fonte | 13 de outubro de 2019

ANOTAÇÕES

Não custa lembrar, mas esquecer...: Prioridade máxima - 2 Pe 3.3-10

Preletor: Fernando Leite
Introdução

1º Argumento: Contra a Segunda Vinda - 1Pe 5.1-4
Ridicularização - 2Pe 3.3; At 1.9-11;1Ts 4.17; Is 5.18-19

Imoralidade - 2Pe 3.3; 2Pe 2.10,13-14,18; Rm 14.12;
2Co 5.10; 1Co 4.5; Mt 24.3-5,11,23-26; 2Tm 3.1-9
A promessa de retorno de Cristo ocupa posição crucial na
vida do povo de Deus, seja crendo, ou mesmo sendo cético
e indiferente com a promessa.

Uniformitarianismo
Questão 1 - 2Pe 3.4; Ml 2.17; Sl 42.3

Este texto apresenta os argumentos a favor e contra a
doutrina da Segunda Vinda de Cristo, tão fundamentais à
saúde espiritual dos filhos de Deus.

Questão 2 - 2Pe 3.4; Sl 89.50-51; 1Ts 4.13-18; Rm 15.12-33

ANOTAÇÕES

2º Contra-Argumento: A favor da Segunda Vinda
Da história – Dois eventos
2Pe 3.5; Gn 1.2,6-7,9-10; 2Pe 3.6; Mt 24.37-39; 2Pe 3.7

Conclusão:
Prioridade agora - 2Pe 3.3

Natureza atemporal de Deus - 2Pe 3.8

Caráter misericordioso de Deus - 2Pe 3.9; Mc 13.10

Promessas de Cristo - 2Pe 3.10; At 1.7
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