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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 ao ser humano, mas o �m dele é 

NOSSOS PLANOS E OS PLANOS DE DEUS
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Escola Bíblica

Domingo | Manhã
9h30 às 11h00

Domingo | Noite
18h às 19h30

12.01

13.01

�lhos adultos
Wagner Fonseca

Crianças em meio a separações
Rose Fonseca

Toxicodependência
Ivan Pinheiro

Abuso infan�l
Nathanael Baldez

Em conflito – Fé e Escola
Silvana Monteiro

Injus�ça
Jorge Cota

Escravidão digital
Luiz Riscado

Stre� - No limite
Aniel Chaves

Suicídio
Oswaldo Ca�eiro

Ira - Meu pavio curto
Carlos Mar�ns

Quanta dor!!
Paulo Adolfo

Livrando-se da culpa
Lucas Tutui

Vícios sexuais
Fernando Leite

Toxicodependência
Ivan Pinheiro

Segundas-feiras
20h às 21h30

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�

26.01

27.01

�lhos rebeldes
Edilson Ribeiro

Veneno para o coração
Fabio Grigorio 

Ruídos na  comunicação
José Luiz Rodrigues

Quanta dor!!
Paulo Adolfo

Enfrentado o luto
José Remígio

Injus�ça
Jorge Cota

Dominado pela ansiedade
Fá�ma Uzun 

Gênero e suas de�nições
Paulo Alves

Com quem será?
Wesley Aquino

Escravidão digital
Luiz Riscado

Medos
Paulo Adolfo

Gênero e suas de�nições
Paulo Alves

Suicídio
Oswaldo Ca�eiro

Imagens distorcidas
Lucas Lisboa
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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
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Enfrentando as di�culdades com Deus: De que lado você está? - Sl 76
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução    

1ª Revelação: Deus grande e presente     
Sl 76.1-2; Sl 27.5; Sl 68.15-16; Sl 76.3

2ª Revelação: Deus ilustre e interventor       
Sl 76.4-5; Is 37.33-36; Sl 76.6

3ª Revelação: Deus temível e juiz     
Sl 76.7-10;12; 2Cr 20.29; 1Re 22.21-23; 2Cr 20.29



ANOTAÇÕES
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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 dao 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.

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.
Conclusão: Quais são as tuas possibilidades?
Sl 76.11; Is 8.12-13

Bianca Fernandes
Andreia S. Bastos 
Gian Costa
André Madureira
Marina Momente
Thiago Ferreira
João Kallaur
Daniel Kallaur
Daniel Reis
Francisco S.P. Machado
Fernando B. Pacheco
Desirée R.C. Pacheco

Patricia R.M. D. Reis (SP)
Marcelo Reis (SP)
Gustavo D.M. Rezende (SP)
Gabriela D. Reis (SP)
Marcus Vinicius O. Silva (SP)
Elisa B. Silva (SP)
 Lude B. Silveira (SP)
Ana Luise S. Sabatier (SP)
Murilo Sabatier (SP)
Dario A.B. Avdila (SP)
Andrea J.O. Jerez (SP)


