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Eu me importo e Oro?
Como somos propensos a não orar! Não me refiro
apenas à falta de uma participação maior nossa nos
programas de oração comunitária da IBFonte. Por mais
incrível que isso possa parecer, nesta vida tão atribulada
onde cada vez mais somos tentados a ocupar mais e mais
nosso tempo com vários compromissos, deixamos de
lado o que poderia nos trazer sabedoria e provisão para
todas as coisas e mais ousadia e intrepidez na
evangelização. Nosso maior problema não é, certamente,
a falta de conhecimento sobre o que é a oração e nem
tampouco sobre como devemos e podemos orar.
Tendemos a ser negligentes e pouco dependentes da
suficiência daquele que nos manda orar sempre, numa
atitude de sujeição à Sua vontade, provisão e proteção.
Reflita sobre este texto:
...com toda oração e súplica, orando em todo tempo
no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e
súplica por todos os santos e também por mim; para que
me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com
intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho. – Ef
6.18,19
Somos encorajados por Paulo a orar em todo o
tempo (tanto regular quanto constantemente); com
toda oração e súplica (através da oração individual e
comunitária e de formas variadas); com toda
perseverança (porque precisamos, como bons
soldados, vigiar, sem esmorecer ou adormecer) e por
todos os santos (já que a unidade da Igreja, tema da
carta aos Efésios, deve ser refletida nas nossas orações).
Note, ainda, que Paulo admite sua necessidade de
força para permanecer firme contra o inimigo e revela
humildade ao pedir que seus amigos orem com ele e por

ele, para que possa apresentar o Evangelho e libertar as
pessoas do domínio do Diabo.
Eu me importo com missões? Oro pelos nossos
missionários? Oro pela salvação dos sem Deus? Oro por
intrepidez para falar de Cristo aos meus amigos,
vizinhos e familiares?
Priorize a oração individual e comunitária!
- Assuma o compromisso de orar sempre por missões,
missionários e pessoas a serem salvas.
- Participe das nossas reuniões de oração dominicais.
- Aproveite as oportunidades para orar com e por
alguém.
- Visite nossa sala de oração e ore por algum motivo
deixado lá.
- Estimule e pratique a oração em sua koinonia.
- Ore a cada dia pelos motivos de oração do nosso
boletim de oração.
- No próximo programa de oração da igreja, decida
participar!
- Compartilhe seus motivos de oração.
- Ore sempre!
Que tal orarmos juntos: “Pai, incomoda-nos para
que nos importemos e oremos em todo tempo”!

Oswaldo Carreiro
oswaldo@igrejafonte.org.br
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Escola Bíblica
manhã
09h30 às 11h00

CURSO

PROFESSOR

SALA

Fé cristã e ciência contemporânea:
Ciências da vida

Roberto Covolan e
Welbe Bragança

01

Educação de filhos - 0 a 5 anos

Min. Educação de Filhos

02

Da derrota à vitória

Alcides Baizoli

05

Casamento: Uma parábola de permanência
e uma dádiva temporária

Adalberto Vargas

06

Harmonia dos evangelhos

Vlademir Hernandes

07

O mal que habita em mim

Ricardo Cota

08

CURSO

PROFESSOR

SALA

Infantil

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Diversos

PREAS

As prioridades do Reino

Caio Bueno

10

Jovens

Combatendo as seitas e heresias

Wagner Fonseca e
Douglas Costa

03

CURSO

PROFESSOR

SALA

Classe de Integração

Min. de Integração

06

Bibliologia: A suficiência das Escrituras

Élcio Fernandes

07

Catolicismo à luz da Bíblia

Guilherme Wood

08

-

-

-

ADULTOS

(curso exclusivo para jovens)

noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

Adolescentes

CULTOS
PRELETOR

18H00

PRELETOR

ADULTOS

Evitando novos
problemas

09h30

Fernando Leite

Evitando novos
problemas

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

Revisão

Fabio Ferreira

AGENDA
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

CONTRIBUIÇÕES
Sábado
Contas para depósito de dízimos e ofertas
Programação PREAS
CNPJ 58.391.673/0001-08
Programação Adolescentes
Identifique a sua oferta para financeiro@igrejafonte.org.br
Programação Jovens
Domingo
AG: 6548 CC: 26.468-5
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
AG: 2297-7 CC: 5454-2
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
Faça suas contribuições em cheques, depositando nas saídas
18h00 - Culto Infantil
laterais do auditório. Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).
18h00 - Culto
18h00 - Escola Bíblica de Adultos Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

PROGRAMAÇÕES
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Plano de Carreira
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ANOTAÇÕES

Enfrentando as dificuldades com Deus: Evitando novos problemas - Salmo 82

Preletor: Fernando Leite
Introdução

2º Problema: Conduta

1º Problema: Identidade
Deus - Sl 82.1; Ex 20.3; Sl 82.6,8; Lc 1.32

Como deveriam agir? - Sl 82.3-4

Deuses - Sl 82.1; Ex 21.5-6; Jo 10.33-36

Como agiam? - Sl 82.2,5

ANOTAÇÕES

3º Problema: Tribunal
Sl 82.1,7-8; Mt 25.31-32

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE
O presidente da ADORE convoca os membros para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às
11h30min, no dia 15 (quinze) de março 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 das seguintes ordens do dia:
Apresentação do Relatório Financeiro do
exercício de 2019, Mudança na diretoria e
Conselho Fiscal, Abertura de uma Regional em
Paulo Afonso e informar sobre a transferências
de quotas da Ghephen. Com quorum de metade
mais um dos membros. Caso não haja quorum
suficiente na primeira convocação, a Assembleia fica
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, 26 de fevereiro de 2020.

Condenação moral - Sl 82.7

Assembleia Geral Ordinária
O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os
membros para reunirem-se em Assembleia Geral
Ordinária no dia 22/03/2020, em primeira
convocação às 11h15, 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: prestação de
contas e relatório do Conselho Fiscal com
relação ao exercício de 2019.

Conclusão: Quais são as certezas?
Jo 3.16-18; 2Co 5.10; 1Co 5.5
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