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como aplicar os princípios gerais a questões 
especí�cas da vida. 
Escolha os assuntos que são do seu interesse, 
programe-se e faça sua inscrição.
Venha participar!

1Não precisa de inscrição antecipada.
2Faça sua inscrição para os assuntos que são do seu 
interesse em igrejafonte.org.br/eba
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Não há quem não sonhe e não crie expectativas para 
a própria vida. Muitos destes sonhos morrem pelo 
fato de serem irreais, verdadeiros delírios. Enquanto 
outros são seguidos por barreiras, obstáculos e 
ameaças que frustram a�igem ou minam a 
possibilidade de realizar as expectativas criadas. Isso 
acontece nas diversas áreas da vida como emocional, 
pro�ssional, conjugal, etc.

O que o a�ige? O que o impede de levar uma vida 
marcada por realização, satisfação e alegria? Onde 
está o problema? E onde está a solução? Dentro ou 
fora? VIDA EM CONFLITO é uma série voltada para 
você entender os desa�os da vida e suas soluções na 
perspectiva de Deus.

Durante o mês de novembro, nós teremos quatro 
mensagens1, cujo foco principal será entender nossos 
problemas, suas causas e como vencê-los. Estas 
mensagens acontecerão aos domingos em nosso 
auditório principal.

Com o intuito de sermos mais especí�cos em algumas 
abordagens, durante os meses de dezembro e 
janeiro, ofereceremos vários temas em nossas salas 
de aula2, através dos quais será possível descobrir 

Fernando Leite
fleite@igrejafonte.org.br



CULTOS

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Onde está

o problema?

- Luta interior Marcos Pereira-

Onde está
o problema?Fernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite

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

Currículo Semear

Firme seus valores

CURSO PROFESSOR SALA

Dividido por faixa etária Diversos

Encontros com Jesus Lucas Gurgel

Conecte

10
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AULA AVULSA - 05Adolescentes

Jovens

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
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Vida em con�ito: Onde está o problema?
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
Sl 90.10; Mt 6.34

Qual é o problema?

Onde está o con�ito?
Gn 3.9-13; Gn 4.3-8

Novas perspectivas
1ª Perspectiva: Deus exerce sua Soberania
Ex 4.11; Hc 1.6; Jr 18.1- 6; Is 29.16

2ª Perspectiva:
Você mesmo cria problema e sofrimento para si
Mc 7.18-23

3ª Perspectiva:
Mundo sob maldição
Rm 8.18-23



ANOTAÇÕES
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4ª Perspectiva:
A da eternidade

5ª Perspectiva:
Neste mundo real, temos um papel resgatador a exercer
Gn 4.7; Sl 1.1-3; Tg 1.2-4; Rm 12.19-21; 1Co 7.14

Conclusão:

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros 
para reunirem-se em Assembleia Geral Especial para 
Admissão de Novos Membros no dia 17/11/2019, em 
primeira convocação, 15 (quinze) minutos antes do início da 
Programação O�cial da Igreja, com a maioria absoluta dos 
membros e em segunda convocação, 15 (quinze) minutos 
após a primeira chamada, com a presença de qualquer 
número de membros, na sede da Igreja, para tratar da 
seguinte ordem do dia:
I – Deliberar sobre a admissão de novos membros.

A assembleia permanecerá aberta durante 15(quinze) dias, 
encerrando-se 30 (trinta) minutos após o término da 
Programação O�cial da Igreja do 15º (décimo quinto) dia, 
quando será proclamado seu encerramento.

Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros

Louvamos a Deus, juntamente com os familiares, pelos 100 
anos de vida da nossa irmã Guiomar Ventura de Barros 
que serão completados no próximo dia 09/11.
Parabéns e muitas bênçãos do Senhor!

100 anos de vida!

O presidente da ADORE convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às 
11h30min, no dia 17 (dezessete) de novembro de 
2019 na sede administrativa da Igreja Batista Fonte, 
localizada na Rua Tenente Alberto Mendes Jr. nº 5 - Vila 
Independência - Barão Geraldo - Campinas – SP, para tratar 
da seguinte ordem do dia:  orçamento do ano de 2020 e 
eleição da diretoria.

Com quorum de metade mais um dos membros. Caso não 
haja quorum su�ciente na primeira convocação, a 
assembleia �ca convocada desde logo para reunir-se no 
mesmo dia, em segunda convocação, 15 (quinze) minutos 
após a primeira, com no mínimo de um quinto dos 
membros. Campinas, 03 de novembro de 2019.

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE


