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celestial. Ele nos transforma a ponto de colocar pessoas tão 
diferentes juntas, em prol de um mesmo objetivo: anunciar 
a salvação disponível em Cristo, "o cordeiro de Deus que tira 
o pecado do mundo".

Agora, vocês acham que as pessoas veem além do 
gerador eólico? Naturalmente não e é por isso que 
associamos os nossos feitos à mensagem do Evangelho: nós 
pregamos!

"Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para 
que VEJAM as suas boas obras E glori�quem ao Pai de vocês, 
que está nos céus". (Mt 5:16)

E o que tudo isso tem a ver com dar pirulito? Nessa 
semana nós estamos realizando alguns programas com 
crianças de diferentes escolas. (Mais detalhes em 
https://www.facebook.com/igrejafonte.pa/) Uma das 
conversas que eu tive com outro colega de ministério foi se 
nós daríamos ou não algum pirulito no �nal das 
programações. Resolvemos que sim, por quê? Os milagres 
de Jesus eram manifestações de quem Ele realmente era e 
isso divulgava a respeito dEle que, em última análise, 
desejava pregar. Os pirulitos, pensei, poderiam potencializar 
perguntas de pessoas que não estavam no programa: 
"quem te deu esse pirulito?" "Onde você conseguiu esse 
pirulito?" "Quem são essas pessoas?" "O programa foi 
legal?" "O que eles ensinaram?" Os pirulitos poderiam ser 
gatilhos para pessoas se interessarem pelo conteúdo do 
programa e, ainda mais, pela essência dele: Cristo oferece 
vida abundante!

Que Deus nos ajude a testemunhar �elmente as Suas 
obras, inclusive aquelas que Ele faz através de nós.
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Nas últimas semanas eu tenho re�etido sobre o quanto 
Jesus foi notoriamente reconhecido e desejado pelo povo 
enquanto alguém que fazia milagres. Além de expulsar 
demônios e curar doentes, ele ensinava com autoridade e 
ganhava admiração. Ainda assim, apesar de todo o 
reconhecimento do povo, foram poucos que associaram seus 
feitos a quem Ele era. Mais que um milagreiro e exorcista, 
Jesus era o Messias, Deus em carne e osso, aquele que cuida 
do nosso bem-estar de forma holística e eterna.

Fazer milagres, expulsar demônios e ensinar com 
autoridade fazia parte do ministério de Jesus. Tais feitos 
chamavam a atenção das pessoas por onde Ele caminhava e 
as notícias a seus respeito se espalhavam rapidamente (Mc 
1.28,45).  Muitos queriam tê-lO por perto para experimentar 
da cura e do poder disponível nEle. Todavia, ainda que Ele 
tenha curado muitos e expulsado vários demônios, Jesus 
deixou claro que os milagres não eram um �m no Seu 
ministério. Ele precisava PREGAR, "foi para isso que eu vim", 
Ele disse (Mc 1.38).

Há pouco tempo, um dos meus colegas de ministério fez 
um gerador eólico para que uma família da nossa região 
pudesse ter alguma energia elétrica. O objetivo era que ela 
pudesse ligar algumas poucas lâmpadas de noite; nesse 
local não há energia. Depois que divulgamos as fotos 
(https://bit.ly/2VJcmiC) diversas pessoas olharam para o 
nosso grupo com olhos diferentes, com mais credibilidade, 
com mais respeito, com mais admiração. Mas a verdade é 
que o gerador não é um �m no nosso trabalho. Ele é um 
meio para mostrar como o amor de Cristo transforma. Ele 
nos transforma a ponto de pessoas contribuírem para nossa 
permanência em Paulo Afonso e região. Ele nos transforma a 
ponto de nos dar a convicção que estamos no local certo para 
servi-lO. Ele nos transforma, a ponto de pessoas dedicarem 
tempo para orar em nosso favor e a favor desse Reino 

POR QUE EU DEI UM PIRULITO?

Thiago Zambelli
tzambelli@igrejafonte.org.br
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Módulo de 8 aulas
Escola Bíblica

Ensina-nos a orar - O Pai nosso
Parte 2

CURSO PROFESSOR SALA

Dante Stopiglia 01

Wagner e Rose Fonseca 07Vida Cristã Integral

ADULTOS
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Firme seus valores
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Infantil

manhã
09h30 às 11h00

CURSO PROFESSOR SALA

ADULTOS

noite
18h00 às 19h30

Classe de Integração Ministério Integração 02

A Verdadeira Adoração Renato Carmona e
Ozébio Rolim 05

João Mengaldo 07
Paulo - Um homem, apóstolo, líder
e missionário de bravura e graça!

Edilson Ribeiro 06Desvendando os conflitos
da adolescência

Oswaldo Carreiro 08
Aconselhamento Bíblico:

Privilégio e Responsabilidade!

O fruto do Espírito Santo Yuri Veris 08



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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QUE
Perfume
Estou
Exalando?

Rose
FonsecaC

O
M

26.OUT
8h30às12h00

Sala 01
(piso superior)

Haverá sala
para crianças

vagas limitadas
1,5 a 6 anos

10 ANOS

Ministério de mães

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

R$ 15
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Não custa lembrar, mas esquecer...: Preparados para o Encontro? - 2 Pe 3.11-14
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução

A revelação que o juízo de Deus se consumará sobre todo o 
Universo desperta no ser humano indiferença ou terror.

A revelação do juízo e libertação futuras explicita os 
deveres do povo de Deus enquanto espera seu 
cumprimento.

1º Dever:
Firmar as convicções acerca das revelações e promessas
Convicção do juízo - 2Pe 3.10; Is 34.4; 2Pe 3.11-12

Esperança nas promessas
Dia de Deus - 2Pe 3.12

Sua Vinda - At 1.10-11; Tt 2.13; 1Co 16.22

Novos céus e nova terra onde habita a justiça
2Pe 3.13; Is 65.17; 2Pe 3.14; 1Jo 4.18



ANOTAÇÕES
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Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP
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Visualize o Boletim Digital!
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2º Dever:
Preparar-se para encontrar o Senhor no dia de Deus
1Jo 2.28
Santidade e Piedade - 2Pe 3.11-12  

Apressar a parousia
Mt 24.42; 2Pe 3.12; At 3.19-21; Mc 13.10; 2Pe 3.9

Empenho pela paz - 2Pe 3.14

Imaculados e inculpáveis - 2Pe 3.14

Conclusão:
Esperar se aplicando
2Pe 1.5; 2Pe 1.10; 2Pe 3.14; 1Jo 3.3; 1Jo 2.28; Hb 11.9-10; 
Fp 3.20

Louvamos a Deus juntamente com Silas e Fernanda Rivelle 
pelo nascimento do Pedro no dia 02/10. Que o Senhor dê 
aos pais força, graça e sabedoria para criá-lo em Seus 
caminhos.

Nascimento


