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invadido o território de Israel...” Apesar de estar 
prestando serviços forçosamente ao “inimigo”, a menina 
não nutriu sentimento de revolta, ódio, vingança, mas 
compreendeu o seu papel, agindo amorosamente, como 
re�exo da graça do Deus a quem de fato servia; 

v.2 “...e entre os cativos...” – Ela era uma escrava. 
Sem direitos, somente deveres, que em meio as 
adversidades da vida, se colocou como instrumento não 
mãos de Deus;

v.2   “... e entre os cativos havia uma menina” -  
apesar de ter exercido um papel muito importante na 
narrativa, ela permanece anônima para nós, porém, 
Deus sabe muito bem quem era ela e o que fez para Sua 
glória;

v.3 - “...Certo dia, a menina disse à sua senhora: 
“Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em 
Samaria! Ele o curaria da lepra!”. Vivendo em um 
ambiente idólatra e sincrético, ela manteve de maneira 
�rme e segura sua Fé em Deus, reconhecendo Seu poder, 
exclusividade, singularidade, e ainda anunciava que 
todos podem desfrutar de Seu favor!; 

v.15 – “...Naamã disse: “Agora sei que no mundo 
inteiro não há Deus, senão em Israel”.  A declaração de 
Naamã indica a extensão do amor, da graça e do favor de 
um Deus que não faz acepção de pessoas, mas age em 
favor daqueles que nele põe sua con�ança;

Quem Deus usa em Sua obra? Deus usa pessoas 
comuns, como aquela menina anônima, como eu e 
você, pois Ele é um Deus extraordinário!
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Após sua primeira mensagem pública, baseada no 
profeta Isaías, de maneira muito interessante e 
intrigante, Jesus menciona duas ações de Deus 
direcionadas aos gentios: O socorro oferecido para a 
viúva de Sarepta em Sidon; e a cura do comandante do 
exército Sirio, Naamã, o leproso.

“... E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a 
Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva.

E muitos leprosos havia em Israel no tempo do 
profeta Eliseu, e nenhum deles foi puri�cado, senão 
Naamã, o siro. Lucas 4.26,27

Mas quero chamar sua atenção e destacar a 
personagem anônima do segundo evento mencionado 
por Jesus! 

“O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, 
comandante do seu exército, pois, por meio dele, o 
Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, 
embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de 
lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham 
invadido o território de Israel, e entre os cativos havia 
uma menina que se tornou serva da esposa de 
Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: 
“Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta 
em Samaria! Ele o curaria da lepra!”. Naamã contou 
ao rei o que a menina israelita tinha dito. 2 Reis 
5;1-4. 

O fato referido por Jesus, foi com certeza, um ato 
soberano de Deus, que controla e dirigi a história dos 
povos e da humanidade, entretanto tem a participação 
de uma menina, que não teve nem seu nome registrado, 
porém seu ato, sua ousadia, seu amor, sua �delidade, 
estão cravados em muitos corações e ainda ecoa na 
história e na eternidade!

v.2 – “...Naquela época, saqueadores sírios tinham 

Quem Deus usa em sua obra?

Edson Rodrigues
edson@igrejafonte.org.br



CULTOS

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00

Passando o bastão

- Um amigo num
momento especial Marcos Pereira-

Passando o bastãoFernando 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 o 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: Passando o bastão  - Sl 78
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
Sl 78.1-6,8,7,9-11,40-42

 A história do povo de Deus deve ser contada pelos pais à 
nova geração, para que esta venha a desfrutar da bondade 
de Deus em suas vidas e na vida das futuras gerações.

A história do povo de Deus deve ser repassada com focos 
que apontam para a vantagem d servirem a Deus.

1º Foco: O relato da redenção
Sl 78.12-14; Ex 1.11; Sl 78.43-53

2º Foco: O caráter provedor de Deus    
Sl 78.15-16, 54-55; Tg 1.17



ANOTAÇÕES
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(19) 3289.4501
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Conclusão: Passando o bastão
Dt 6.6-7; Pv 22.6

3º Foco: As escolhas rebeldes do povo    
Sl 78.17-20,56-58

4º Foco: O juízo de Deus sobre o pecado    
Sl 78.21-33,59-64

5º Foco: O perdão e restauração
Sl 78.34-39, 65-72

Após Assembleia Geral Especial para Admissão de Novos 
Membros, segue a lista dos membros admitidos:

Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros

Bianca Fernandes
Marina Momente
Daniel Reis

Andreia S. Bastos
Thiago Ferreira
Gian Costa

André Madureira
João Kallaur
Daniel Kallaur

Membros recebidos por Batismo:

Francisco S.P. Machado
Membros recebidos por transferência:

Joana T. Meneses 
Rafael R. Silva 
Cristiane F.B. Silva 
João Pedro B. Silva

Pedro R. Campos 
Camila M. Campos 
Nilse Pieroni
Cristiano Ribeiro

Mônica L.L. Ribeiro 
Leonardo R.L. Paula 
Paula R.L. Paula 

Membros recebidos por testemunho:

Fernando B. Pacheco 
Desirée R.C. Pacheco 
Patricia R.M. D. Reis (SP)
Marcelo Reis (SP) 
Gustavo 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) 
 

Membros a serem recebidos*:

*Obs.: Os candidatos acima estão aguardando a carta de transferência.

Comunicamos o falecimento do senhor Paulo, pai de 
Ana Amália Nogueira no dia 29 de janeiro e da senhora 
Norberta, mãe da Cida Franchini no dia 03 de 
fevereiro. Aos familiares, a nossa oração para que Deus 
os conforte e fortaleça.

Falecimento


