
Igreja Batista Fonte
05 • Janeiro • 2020 | Ano XVII | Ed. 787
Impressão e distribuição interna 



maior na vida e, Sua glória for nossa maior 
ambição, provaremos de um gozo permanente 
ainda que o futuro nesta vida seja incerto e as 
previsões humanas para o futuro, sejam negras. 
Realmente a alegria do Senhor é a nossa força! 
(leia o Salmo 126.1-3)

Uma das maiores razões por que Deus nos 
desa�a com adversidades é que, com elas, 
aprenderemos a con�ar mais plenamente nele. E 
um dos aspectos dessa con�ança Nele, e não na 
nossa força, é que nos consagraremos mais à 
oração. Faça sua lista de oração para 2020. Inclua 
no começo dela o pedido para que seu 
relacionamento pessoal com o Senhor seja 
próspero. Seja sincero; não tenha medo do que isso 
lhe poderá trazer! No desenvolvimento da nossa 
devoção e integridade, precisamos erguer orações 
honestas, sinceras, tanto quanto manter o hábito 
de conservar a oração como parte de nossa rotina 
diária. Pare, re�ita e ore! O resultado dessa 
devoção certamente trará um próspero ano para a 
glória de Deus! 

“Porque dele, e por meio dele, e para ele são 
todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. 
Amém!” – Rm 11.36
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Logo após o Natal vem a virada! A perspectiva 
comum é a de um Ano Novo muito próspero e sem 
problemas, di�culdades ou tristezas. A�nal, não se 
pode conceber a ideia de que um ano possa ser 
próspero ou trazer algo bom, se houver 
di�culdades. Você já ouviu alguém dizer que o ano 
que terminou trouxe crescimento, alegria e bons 
frutos, por causa das di�culdades enfrentadas?

Através das Escrituras, Deus nos leva a uma 
re�exão e perspectiva completamente diferentes. 
Por causa do Seu propósito, amor e graça, podemos 
incluir na nossa lista de motivos de gratidão, várias 
lições, frutos ou experiências edi�cantes que 
experimentamos através das provações que 
contabilizamos. E como Deus nos tem dado 
oportunidades para crescimento em meio a várias 
provações ao longo deste ano! Consegue listar 
algumas?

Sem dúvida alguma como �lhos de Deus 
incluímos nas nossas listas de ações de graças as 
oportunidades e momentos em que Ele, segundo o 
Seu propósito, nos fez ainda mais conforme a 
imagem de seu Filho, Jesus Cristo. (Rm 8.28,29).

Mas já estamos no novo ano. Então, pare e 
re�ita: Quais expectativas você tem para este ano? 
Que tudo se realize? Que os problemas 
desapareçam?

Não há nada que possa nos satisfazer mais que 
um relacionamento íntimo com Deus. Somente 
quando Ele for nosso primeiro amor, nosso alvo 

Que tudo se realize?

Oswaldo Carreiro
oswaldo@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.



Enfrentando as di�culdades com Deus: Será que vale a pena? - Sl 73
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Certeza do Piedoso Asafe
Lv 26.3-6,9,11-12; Sl 1.1-3; Jo 10.10; Rm 8.32; Pv 3.9-10;
Sl 73.1

A incerteza do Piedoso Asafe    
Dilema Teológico
Sl 73.3,12,9,11,5,14

Dilema Moral
Sl 73.16, 21-22; Ec 7.15; Sl 73.3-10,12-13,2

A Solução de Asafe - Sl 73.2
Passo 1 – Tratar com Deus    
Sl 73.16-17

Passo 2 – Arrependimento    
Sl 73.2-3,15,18-20,27, 21-22
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igrejafonte.org.br

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

(19) 3289.4501

igrejafonte.cps

igrejafonte
Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim

www

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.

O presidente da ADORE convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária às 
11h30min, no dia 19 (dezenove) de janeiro de 2020 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:  Alteração do 
Estatuto. 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, 05 
de janeiro de 2020.

Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da ADORE

A conclusão de Asafe
Sl 73.23,25; Gn 5.24; Sl 73.26,28


