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diligentes, aos indesculpáveis mais perversos; 
também aos de "bom coração"; aos ignorantes que 
nada parecem saber sobre Cristo; aos zombadores 
blasfemos. Somos gratos por Jesus Cristo e sua 
encarnação, pois veio a esse mundo hostil para 
salvar pecadores e mudar radicalmente suas vidas. 
Ele cumpriu Sua obra, e tem o poder de 
transformar a vida de qualquer um que dEle se 
aproxime.

Em Cristo a salvação �nalmente chegou, 
render-se em submissão e adoração somente a Ele 
é a esperança para Marias, Fábios, Gregórios, 
Danielas, etc. Pode ser que hoje não se receba um 
“novo” nome como no caso do apóstolo Paulo, 
contudo, certamente, recebe-se uma nova vida! 
Aleluia!
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Se você tem descon�ado da veracidade das 
informações que têm chegado a você ultimamente, 
"esta é uma a�rmação digna de con�ança, de toda 
aceitação: “Cristo Jesus veio ao mundo para salvar 
os pecadores." (1 Tm 1.15) Recebemos esta notícia 
por meio de uma carta enviada por alguém especial 
para Deus. Quem a escreveu foi Paulo, 
anteriormente conhecido como Saulo.

Quem foi Saulo? Esse jovem ganhou 
notoriedade na narrativa bíblica a partir do 
martírio de Estevão, um discípulo cheio da graça e 
do poder de Deus, apedrejado até a morte por 
a�rmar publicamente sua fé no Messias prometido. 
Saulo testemunhou esse triste episódio e aprovou 
tudo que ali aconteceu. (At 6.9-14; 7.58; 8.1)

Após o desfecho cruel de Estevão, Saulo 
empreendeu perseguição ferrenha aos cristãos, o 
seu cotidiano era um insulto a Deus e, 
consequentemente, rejeição a Cristo. (At 9.1-2) 
Prosseguia atroz quando O escutou, "Saulo, Saulo, 
por que você me persegue", e a partir daí, nós 
conhecemos sua história. Saulo teve um encontro 
real com Cristo, recebeu o Evangelho, passou a usar 
o seu nome romano e descobriu "o quanto deveria 
sofrer por Cristo" (At 9.16). Finalmente a salvação 
chegou a Saulo, agora, Paulo, não mais um fariseu, 
mas um instrumento para alcançar os gentios a 
serviço de Deus.

Essa é uma a�rmação digna de con�ança de 
toda aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para 
salvar os pecadores: dentre os perseguidores mais 

Finalmente chegou!

Lucas Tutui
tutui@igrejafonte.org.br



Escola Bíblica

Domingo | Manhã
9h30 às 11h00

Domingo | Noite
18h às 19h30

05.01 12.01

13.01

Livrando-se da culpa
Lucas Tutui

�lhos adultos
Wagner Fonseca

Ruídos na comunicação
José Luiz Rodrigues

Crianças em meio a separações
Rose Fonseca

Meu trabalho, meus conflitos
Ricardo For�

Toxicodependência
Ivan Pinheiro

Quanta dor!!
Paulo Adolfo

Abuso infan�l
Nathanael Baldez

Ira - Meu pavio curto
Carlos Mar�ns

Em conflito – Fé e Escola
Silvana Monteiro

Distúrbios alimentares
Danira Clemente

Injus�ça
Jorge Cota

Escravidão digital
Luiz Riscado

Enfrentado o luto
José Remígio

Stre� - No limite
Aniel Chaves

�lhos adultos
Wagner Fonseca

Suicídio
Oswaldo Ca�eiro

Crianças em meio a separações
Rose Fonseca

Ira - Meu pavio curto
Carlos Mar�ns

Transtorno bipolar
Carlos Chone

x

x

x

x

Quanta dor!!
Paulo Adolfo

Livrando-se da culpa
Lucas Tutui

Vícios sexuais
Fernando Leite

Toxicodependência
Ivan Pinheiro

Segundas-feiras
20h às 21h30

06.01 20.01
In�delidade Conjugal

Fernando Leite

Meu trabalho, meus conflitos
Ricardo For�

Em conflito – Fé e Escola
Silvana Monteiro

19.01
Gênero e suas de�nições

Paulo Alves

Imagens distorcidas
Lucas Lisboa

Ira - Meu pavio curto
Carlos Mar�ns

Medos
Paulo Adolfo

Transtorno bipolar
Carlos Chone

Com quem será?
Wesley Aquino

Depre�ão
Gilvair Baqueiro

�lhos do coração
Edson Rodrigues

Consumidos pelo consumismo
Pedro Siena

Ruídos na comunicação
José Luiz Rodrigues

Meu trabalho, meus conflitos
Ricardo For�
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PROGRAMAÇÕES

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.



Enfakes de Natal
Preletor: Paulo Alves

ANOTAÇÕES

Introdução
Isaías 9.6; Lucas 2.8-14; João 1.14

1. A vida aleatória (sem sentido)
Coríntios 4.4; Eclesiastes 2.11; Salmo 39.6; Efésios 2.4-5; 
João 8.12; João 14.6; Jeremias 10:23

2. A verdade relativa
João 8.44; Romanos 1.25; Salmo 119.160; Salmo 119.151; 
João 14.6; João 17.17; Provérbios 3.5-6

3. Bondade própria
Eclesiastes 7.20; Romanos 3.23; Romanos 6.23; Efésios 
2.8-9; Isaías 64.6; Efésios 1.7-8; Romanos 8.32
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Louvamos a Deus juntamente com Jorge e Júlia Mussi pelo 
nascimento da Raquel no dia 13/12 e com Jonatas e 
Amanda Rodrigues pelo nascimento do Caio no dia 04/12. 
Que o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para 
criá-los em Seus caminhos.

Nascimento

Comunicamos o falecimento da senhora Hermelinda, mãe 
de Walter Bragatto e Marina Vasconcellos no dia 17 de 
dezembro.. 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 12/01/2020, 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.

Conclusão
João 3.16


