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cedido. Saiba que nunca é tarde demais para 
redirecionar seus passos. 

Que Deus nos dê a alegria de vivermos longe 
das vaidades gananciosas, que por vezes estão à 
porta de nossa mente e coração. Que Deus nos 
coloque de pé, andando sempre em seus 
caminhos de paz, segurança e alegria. 
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“Inclina o meu coração para os teus estatutos, e 
não para a ganância.” Salmos 119:36

Dentro de nós, há um constante con�ito. 
Encontramo-nos no seguinte dilema: viver 
segundo nossas vontades e conforme achamos 
correto levar a vida OU viver como Deus espera que 
vivamos, abdicando nossos prazeres. 

Infelizmente, na maioria das vezes, para não 
dizer 100% delas, nossos planos são egoístas e 
vaidosos.  

Desse modo, o salmista, tendo consciência da 
sua condição caída e de seu coração enganoso, 
clama por redirecionamento de propósito e visão, 
pedindo ao Senhor para que Ele incline seu coração 
ao que é mais valioso: os teus estatutos.  

No Salmos 119:59, encontraremos o seguinte: 
“Re�eti em meus caminhos e voltei os meus passos 
para os teus testemunhos”. 

É interessante notar a visão de realidade que o 
salmista propõe. Ele enxerga a vida como uma 
caminhada e deseja voltar seus passos (suas ações 
e atitudes) ao Senhor. Viver como o Criador espera 
que ele viva. 

Podemos re�etir neste segundo mês do ano, 
qual o rumo temos seguido. Quais con�itos temos 

O con�ito durante a caminhada

Paulo Alves
paulo@igrejafonte.org.br



CULTOS

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Quando deixado

“na mão”

- Um pescador que se
tornou amigo Marcos Pereira-

Quando deixado
“na mão”Fernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite

Módulo de 4 aulas
Escola Bíblica

Colocando a tecnologia em
seu devido lugar

CURSO PROFESSOR SALA

Pedro Siena 01

ADULTOS

Currículo Semear

-

CURSO PROFESSOR SALA

Dividido por faixa etária Diversos

A anatomia da sabedoria Lucas Lisboa

-

10

-

PREAS

Siga ao Mestre Ministério Discipulado 07Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

Deus, sofrimento e o mal Leonardo Salgado 06

Treinamento de líderes de Koinonia Lucas Tutui 02

Richard Oliveira 07Conflitos espirituais
(este curso não terá aula no último domingo do mês)

Juscelino Mendes 05Há concordância entre o cristianismo e as
maçonarias à luz das Escrituras Sagradas?

Luís Felipe Alonso 08Heróis desconhecidos da Bíblia

Durante o mês de fevereiro os cursos serão oferecidos
somente no período da manhã
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PROGRAMAÇÕES

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: Quando deixado “na mão” - Sl 77
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
O desabafo
Clamor - Sl 77.1; Hb 5.7

Angústia  - Sl 77.2; Gn 37.35

Lembrar-se - Sl 77.3

Insônia - Sl 77.4

Saudosismo - Sl 77.5-6

Questionamento - Sl 77.6-10; Dt 7.6-8



ANOTAÇÕES
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A teoria na prática - Jo 6.37

Conclusão

Como tratar com o desespero?    
Reprogramar a mente - Sl 77.11-12

Caráter de Deus - Sl 77.13-14; Ex 15.11,14; Sl 77.15-20


