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Em maior ou menor escala, todos sofreram 
com esta pandemia e percebem quanto isto 
afetou os diversos seguimentos e áreas da vida. 
A grande ênfase foi dada na superação da 
morte, no sobreviver, mas pela ignorância no 
assunto se desprezou problemas que não 
pareciam tão crí�cos como um ataque de uma 
fera, mas que agora se pode ver os ataques dos 
cupins que corroeram a estrutura de tantos e 
chegaram no colapso. 

Alguns de nós sofremos com perdas de 
queridos da família e do círculo de amigos. Foi 
fácil computar as perdas em vidas, ainda que só 
quem passa entende o impacto emocional de 
tal perda. Por outro lado, em diversas áreas da 
vida se nota o custo na saúde mental com 
diversas manifestações ou na saúde �sica com 
tanto tratamento que se deixou fazer no tempo 
adequado e com o consequente agravamento 
e mortes.

No campo da educação, professores estão 
preocupados em como alcançar seus alunos 
que não mostram a condição ideal para 
aprender. Na economia, quantos perderam 
seus empregos, sua capacidade de comprar e 

agora tantos são os desempregados e que 
estão na miséria.

Na espiritualidade, quantos deixaram de 
confiar no Senhor, sofrem com medos e 
ansiedades, e até deixaram o Senhor. Quanta 
perda que pode ser considerada como pior 
que o covid!

Mas sabemos que podemos passar por 
várias provações fortalecidos pelo Senhor que 
conduz as vidas dos seus e pode fazer com que 
todas as coisas corram a favor de cada um dos 
que o ama. Sendo assim, não saia no prejuízo, 
busque ao Senhor, até mesmo com a ajuda de 
amigos, para que esta crise seja a 
oportunidade de aprofundar-se no 
relacionamento com Deus e com suas 
bênçãos.

Fernando Leite
fleite@igrejafonte.org.br

Fortalecido
na crise



Estratégia ministerial
O Grande Plano | Lucas 8.1-3 - Fernando Leite
20.03.2022

Introdução
Lc 8.1-3

1º Princípio Ministerial: Ele seguia o programa de Deus      
Jo 4.34; Jo 5.30; Jo 6.38; Jo 7.1,30; Jo 8.20; Lc 13.33;
Mt 26.45; Mt 10.5-6; Lc 5.32

2º Princípio Ministerial: Estratégia geográfica       
Lc 8.1; Jo 7.41; Jo 18.20
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3º Princípio Ministerial: Definido pela teologia     
Lc 8.1; Cl 1.13-14

5º Princípio Ministerial: Meio do Provisionamento
Lc 8.3; Jo 13.29; 1Co 9.14; Lc 10.7; 1Tm 5.17-18; Gl 6.6

4º Princípio Ministerial: Ênfase no Pessoal
Lc 8.1-3
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Convocação da
Assembleia Geral Ordinária ADORE
O presidente da ADORE convoca os membros 
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária 
às 11h30, no dia 20 (vinte) de março de 2022 
com 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: 
Apresentação do Relatório Financeiro do 
exercício de 2021. 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, 03 de março de 2022.


