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ao ser humano, mas o �m dele é caminho de morte”. 
Quantas vezes alguma coisa que planejamos não deu 
certo e lamentamos, mas depois olhando para toda a 
situação vimos os livramentos do Senhor?! 

Provérbios 16:20 diz que “quem atenta para o ensino 
acha o bem, e o que con�a no Senhor, esse é feliz”. Isso 
quer dizer que con�ar nos nossos planos muitas vezes 
podem nos levar ao fracasso ou até mesmo morte. 
Con�ar em Deus e em seus planos para nós é sempre o 
melhor caminho. 

Em Provérbios 16:33 o sábio �naliza o capítulo dizendo 
que “para fazer um sorteio são lançados os dados, mas 
toda decisão procede do Senhor”. Nada do que acontece 
em nossas vidas é por acaso. Pode ser que Albert 
Einstein estava se referindo às palavras do sábio quando 
disse: “estou, em todos os casos, convencido de que Ele 
(Deus) não joga dados”. 

Que o Senhor con�rme em nós a certeza de que 
podemos sim fazer planos, que devemos usar toda 
nossa sabedoria e temor ao traçar tais planos, mas que 
nunca deixemos de con�ar na perfeição do Deus que 
não joga dados para lançar sorte do nosso futuro, mas 
que dá sua Palavra �nal aos planos que tem para nós. 
Que Ele nos ajude a entender e desfrutar disso.
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“O coração do ser humano pode fazer planos, mas a 
resposta certa vem dos lábios do Senhor”. Provérbios 16:1

No momento em que estamos lendo isso, deixamos de 
lado alguma tarefa para poder priorizar este tempo de 
re�exão. Às vezes nem temos tanto tempo para isso, 
pois nossa rotina sufocante coloca diante de nós 
prioridades que precisamos dar atenção absoluta e na 
maioria das vezes as atividades dessa nossa insana 
rotina está ligada aos planos que temos para nossas 
vidas. 

É muito bom fazer planos e ainda melhor poder executar 
cada um deles. Sonhar e planejar é algo saudável, mas 
as vezes o que planejamos pode sair do nosso controle. 
Entretanto nunca sairá do controle de Deus, pois nós 
podemos fazer planos, mas a Palavra �nal vem dos 
lábios dEle. 

Quando entendemos que é o Senhor quem nos 
possibilita planejar, �ca mais fácil de entender que nada 
sai do seu planejamento. Como diz Provérbios 16:9:
“O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o 
Senhor lhe dirige os passos”. Além de dar a Palavra �nal, é 
Ele quem nos guia a �m de realizar o que planejamos e 
está em consonância com os Seus planos. 

A vantagem de ter o Senhor como nosso guia e quem 
nos dá a Palavra �nal é que Ele nos livra de nós mesmos 
e da nossa sabedoria infantil e até mesmo carnal. Em 
Provérbios 16:25 ele diz: “Há caminho que parece direito 

Nossos planos e o plano de Deus
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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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CULTOS

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Solução

Há alguma saída?
Solução

Há alguma saída?

- Especial Marcos Pereira-

Solução
Há alguma saída?

Wagner Fonseca

PRELETOR

Wagner Fonseca

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

03

PREAS

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
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Vida em con�ito: Solução – Há alguma saída?
Preletor: Wagner Fonseca

ANOTAÇÕES

Introdução
1ª Mensagem: Ondes estão os con�itos? 

2ª Mensagem: O que gera os con�itos? 

3ª Mensagem: Qual a perspectiva que temos? 

Ec 7.29; Sl19.1-4; Rm2.14 -15; IS45.1

Soluções para os Con�itos:
1º Soluções Humanas, a sabedoria humana.
- Do homem:

Drogas legais ou ilegais
Alimentos
Produtos

- Com o Homem:
Pv4.23; Mt 15.1-20; Mt15.14 

- Para o Homem:
1Co15.32



ANOTAÇÕES
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2º Solução Divina, Sabedoria divina:
- Do Senhor:
Sl111.10; Jo12.38-47; Sl19.7-9;

- Com o Senhor:
Jo14..16-17; 1Ts5.19; Ef 5.18-21;

- Para o Senhor 
Ef1.12; Mt6.33; At17.24-28; Sl58.11; Cl3.23-24

Conclusão:
Tg1.5

Comunicamos o falecimento da senhora Leontina, mãe de 
Claudemir Campagnoli no dia 20 de novembro. Aos 
familiares, a nossa oração para que Deus os conforte e 
fortaleça.

Falecimento

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.

Membros a serem recebidos:

Estes irmãos estão em processo de serem recebidos como 
membros. Portanto, caso você saiba de qualquer coisa que 
desabone a doutrina ou conduta deles, procure um dos 
pastores dentro de 15 dias.

Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros

Joana Teles Meneses
Antonio Costa
Arthur Lipsi
Beatriz O. Fernandes
Beatriz Veris
Bruna Cerpe
Camila M. Campos
Cainã Paim
Carla Araujo
Cristiane F.B. Silva
Cristiano Ribeiro
Daniela L. Rosa
Danilo P. Nascimento
Davi Dillenburg
Deiviton Santos
Eliza Pisciotto
Ester Ozana
Felipe Caires
Fernanda Vasconcelos
Fernando Santos
Filipe Delduque Costa
Giulio Dimarzio
Henrique Fernandes
Isabelle O. Fernandes
João Henrique Mendes
João H. Vasconcelos

João Paulo Sitta
João Pedro B. da Silva
Juliana Mazin
Larissa Chiarelli
Leonardo Holtz
Leonardo R.L. Paula
Livia R.C. Santos
Luanderson O. Corrêa
Luca Feltrin
Lucas L. Ribeiro
Lucas Momente
Lucas Prates
Luciana Von Lasperg
Mariá Costa
Mariana Machado
Marlene F. Barbosa
Melissa Ferreira
Michelle Santos
Mônica Lourdes 
Livinalli Ribeiro
Murilo Holtz
Nilse Pieronei
Omir Melo
Onodima Silva
Paula R.L. Paula
Pedro dos R. Campos

Pedro Molina
Rafael Ap. Mazin
Rafael Moraes
Rafael Ribeiro da Silva
Renan Cerpe
Rodrigo Taparelli
Rosilene Melo
Sabrina Batista
Samuel Ozana
So�a C. J. de Onófrio
Tatiana Biojone
Thaís Borrin
Thais Matos Oliveira
Thiago Almeida
Thiago Borrin
Thiago Knecht
Vitor Hugo C. Santos
Vitor Hugo Silva
Vitor Mallis
Yasmin Santiago
Elaine Closel
Zilda Oliveira
Shirley Santos
Lucas S. Silva


