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“Quando viu as mul�dões, teve 
compaixão delas, pois estavam confusas e 
desamparadas, como ovelhas sem pastor”. 
Mateus 9:36. 

Jesus �nha acabado de passar por uma 
grande oposição dos líderes religiosos de sua 
época, os fariseus. Estes disseram que o 
poder para Jesus fazer seus milagres era 
concedido pelo príncipe dos demônios (Mt 
9:34). Apesar a forte inves�da contra o 
Messias, este con�nuava a fazer sua missão: 
ensinava, anunciava as boas no�cias do 
Reino e curava as pessoas. (Mt 9:35). 

No versículo 36 vemos então que aquele 
povo sem cuidado e excluído estava “confuso 
como ovelha sem pastor”, isso significa que, 
estavam des�nados à perdição, não �nham o 
cuidado de ninguém, não eram amparadas 
por ninguém e não �nham onde aprender a 
viver verdadeiramente. 

O Senhor Jesus, diferente dos fariseus, 
teve compaixão, ou seja, ele se importou, ele 
tocou impuros, curou doentes, deu atenção 
aos excluídos e mais importante, proclamava 
as boas no�cias de salvação do Senhor, o 
evangelho. 

Amparo e misericórdia por causa do 
evangelho, A.M.E é o nome dado ao trabalho 
que tem sido realizado em duas casas lares e 
em um abrigo com crianças e adolescentes 

que foram des�tuídos do poder familiar. 
Algumas estão a espera de uma família para 
serem adotadas, outras a espera de pessoas 
que possam apadrinhá-las. 

Essas crianças e adolescentes passaram 
por diferentes situações de vida em suas 
famílias e em seus bairros, mas o que elas 
mais precisam de fato é escutar e crer no 
evangelho que “lhes dá o direito de se 
tornarem filhos de Deus” João 1:12. Por isso, 
o A.M.E se propõe a gastar tempo visitando, 
conversando, aconselhando e evangelizando 
essas “ovelhas sem pastor”. Isso tem sido 
feito com reforço escolar, visitas semanais, 
caronas até a igreja, palestras, saídas para 
tomar um lanche e por meio do 
apadrinhamento, quando um adolescente 
vem passar o final de semana na casa do seu 
padrinho. 

Diante dessa realidade somos desafiados 
pelo Senhor a orar por esses pequenos e se 
envolver com eles, demonstrando amparo e 
misericórdia, compar�lhando das boas 
no�cias de salvação do Senhor, A.M.E. 

Disse aos discípulos: "A colheita é 
grande, mas os trabalhadores são poucos 
Orem ao Senhor da colheita; peçam que ele 
envie mais trabalhadores para seus 
campos". Mateus 9:37,38

Lucas Fonseca
lucas.fonseca@igrejafonte.org.brA.M.E. 



Quem você pensa que Ele é?
O Grande Plano | Lucas 9.18-22 - Fernando Leite
29.05.2022 

Introdução
Lc 9.18-22

1ª Resposta: A humana
Lc 9.18-19
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2ª Resposta: A divina    
Lc 9.20; Hb 10.29; 1Co 1.21; 1Co 12.3; Mt 16.17

Aplicação:
Lc 9.21; MT 16.21-23; Lc 9.22; Is 53.2-10; Lc 24.44-47
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Contruibuições

PIX via QR Code ou chave:
58.391.673/0001-08

Banco 237
AG: 2297-7 CC: 5454-2

Banco 341
AG: 6548 CC: 26.468-5

Nascimento
Louvamos a Deus juntamente com Cassio e 
Roberta Giacon pelo nascimento da Stela no dia 
17/05 e com Tito e Ana Beatriz Rezende pelo 
nascimento da Ana no dia 25/05. Que o Senhor dê 
aos pais força, graça e sabedoria para criá-las em 
Seus caminhos.

Falecimento
Comunicamos o falecimento da senhora 
Aparecida, mãe de Vera Gales Guimarães no dia 
23 de maio. Aos familiares, a nossa oração para 
que Deus os conforte e fortaleça.

Membresia
Membros recebidos por testemunho:
- Andressa T.D.de Souza - Silvana D. Oliveira

Membros recebidos por transferência:
- Amoque B. Araújo - Eliete P.A. Araújo

Membros transferidos para outra igreja:
- Gustavo H.G. Augusto - Karyne T.C. Augusto

Membros desligados: (geograficamente distantes)
- Enoque O. Faria - Eliane R. Faria

Membros desligados por ausência prolongada:
- José Roberto Aragon - Wanderley M. Castro

- Alexandre Di Pietra - Roberta M.S. Di Pietra
Carona
Solidária

Você precisa ou pode dar carona?
T r a j e t o  p a r a  i g r e j a

whatsapp |19 3289.4501


