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Feliz Ano Velho! A Deus Ano Novo!
Uma vez que agora se cumpre mais um ciclo
de translação, em que a Terra completou sua
trajetória elíptica em torno do Sol, isto é de
duração de UM ANO, podemos olhar para o
2019 que agora se encerra e dizer: ‘Feliz Ano
Velho!’ em reconhecimento da bondade
abundante que Deus derramou sobre os seus,
afinal, foi Ele quem renovou sua misericórdia,
quem nos perdoou tantas vezes, quem insistiu
em nos ama, que manifestou Sua profunda
generosidade
suprindo-nos
o
que
precisávamos para a vida e para a vida com Ele.
Encerrando-se mais este tempo, temos a
oportunidade de agradecer a Deus pelas
bênçãos derramadas e reconhecer: este foi um
período especial em que Deus nos tratou de
forma tão especial, que independentemente
das circunstâncias, favoráveis ou desfavoráveis,
foram o campo que Deus nos reservou para
provarmos de Sua presença e bênção.
Por outro lado, penso que esta sugestão de
considerar o Ano que se encerra como feliz,
possa soar um tanto estranho para alguns, pois
afinal, você poder dizer: Não foi tão feliz assim.
De fato, neste caso, no caso de não ter provado
de
Sua
presença,
bondade
e
consequentemente não haver como reconhecer
que foi assim; é melhor não ser hipócrita e
pensar no futuro, no Ano Novo.
No caso do ano novo, minha mensagem é
mais do que adeus ao velho, mas, sim, ‘A Deus
Ano Novo!’ Quero com isso dizer que você deve

consagrar sem reservas cada momento e área
de sua vida, para ser vivida diante de Deus, à
moda de Deus e para Deus. Afinal de contas,
fomos chamados para sermos dEle e para Ele,
então cabe muito bem dedicarmos nossas
vidas à Deus. Uma vez que consagramo-nos a
Deus, temos oportunidade de provar do
melhor que Deus tem para nós, a começar pelo
relacionamento proposto por Ele, passando
por levar a sério Suas determinações e
orientações de forma a provarmos da alegria
de vermos nossas vidas conforme Deus
projetou, para que então, ao final de 2020,
possa reconhecer que foi mais um Feliz Ano
Velho!
Não perca a oportunidade de reconhecer a
bondade de Deus na sua vida e de consagrar-se
a Deus para o próximo ciclo anual.
Deus os abençoe!
Fernando Leite
fleite@igrejafonte.org.br
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Escola Bíblica

Domingo | Manhã
9h30 às 11h00

Domingo | Noite
18h às 19h30

Segundas-feiras
20h às 21h30

05.01

12.01

19.01

Livrando-se da culpa
Lucas Tutui

Filhos adultos
Wagner Fonseca

Gênero e suas definições
Paulo Alves

Ruídos na comunicação
José Luiz Rodrigues

Crianças em meio a separações

Rose Fonseca

Imagens distorcidas
Lucas Lisboa

Meu trabalho, meus conflitos

Ricardo Forti

Toxicodependência
Ivan Pinheiro

Ira - Meu pavio curto
Carlos Martins

Quanta dor!!
Paulo Adolfo

Abuso infantil
Nathanael Baldez

Medos
Paulo Adolfo

Ira - Meu pavio curto
Carlos Martins

Em conflito – Fé e Escola
Silvana Monteiro

Transtorno bipolar
Carlos Chone

Distúrbios alimentares
Danira Clemente

Injustiça
Jorge Cota

Com quem será?
Wesley Aquino

x

Escravidão digital
Luiz Riscado

Depressão
Gilvair Baqueiro

Enfrentado o luto
José Remígio

Stress - No limite
Aniel Chaves

Filhos do coração
Edson Rodrigues

Filhos adultos
Wagner Fonseca

Suicídio
Oswaldo Carreiro

Consumidos pelo consumismo

Crianças em meio a separações
Rose Fonseca

Ira - Meu pavio curto
Carlos Martins

Ruídos na comunicação
José Luiz Rodrigues

Transtorno bipolar
Carlos Chone

Quanta dor!!
Paulo Adolfo

Meu trabalho, meus conflitos

06.01

13.01

20.01

x

Livrando-se da culpa
Lucas Tutui

Infidelidade Conjugal
Fernando Leite

x

Vícios sexuais
Fernando Leite

Meu trabalho, meus conflitos

x

Toxicodependência
Ivan Pinheiro

Em conflito – Fé e Escola
Silvana Monteiro

Pedro Siena

Ricardo Forti

Ricardo Forti

PROGRAMAÇÕES

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08
Identifique a sua oferta para
financeiro@igrejafonte.org.br
AG: 6548 CC: 26.468-5
AG: 2297-7 CC: 5454-2

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.
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ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros.
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 Oficial 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 Oficial da Igreja do 15º (décimo quinto) dia,
quando será proclamado seu encerramento.
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