
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

Igreja Batista Fonte
05 de junho • 2022 | Ano XIX | Ed. 869
Distribuição interna



Igreja Batista Fonte | 05 de junho de 2022

Nos dias 12 a 15 de julho teremos um 
tempo muito especial de aprendizado e 
diversão! Separe este tempo para inves�r na 
vida de seus fi¬lhos! Essa será uma semana 
em que nossos pequenos terão a 
oportunidade de estar com uma equipe 
dedicada e preparada para transmi�r a 
mensagem do evangelho. 

Por meio do teatro, músicas, aplicações e 
brincadeiras, trabalharemos o tema 
“Bem-vindo à Selva”, refle�ndo sobre a 
necessidade que temos de sermos 
encontrados por Deus, afinal “o Filho do 
homem veio buscar e salvar o que estava 
perdido” (Lc 19.10)

Nosso grande obje�vo é apresentar o 
maravilhoso plano de salvação realizado por 
Jesus Cristo, por isso encorajamos aos pais 
que convidem os amigos de seus ¬filhos para 
essa semana tão preciosa.

Considere também inves�r 
financeiramente para que uma criança que 
não tenha condições possa desfrutar desse 
tempo.

Desde já se lembre de orar pelos 
seguintes pedidos:
• Para que o Senhor converta e edi¬fique as 

crianças nesses dias;
• Pela formação das equipes (são mais de 
300 pessoas);
• Para que o senhor nos supra de todos os 
recursos necessários para a realização do
evento;
• Para que as programações alcancem o 
obje�vo de comunicar o evangelho com
clareza e fidelidade;
• Pela segurança das crianças. 

As inscrições estão abertas e tendem a 
acabar rápido, por isso não deixe para a 
úl�ma hora!

Faça a inscrição no link a seguir: 
www.igrejafonte.org.br/programadeferias

Nathanael Baldez
nathanael@igrejafonte.org.br

O Programa de Férias
está de volta!
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Mensagem radical
O Grande Plano | Fernando Leite
    Lucas 9.23-26 - 29.05.2022

Introdução
Lc 9.23-26

Jesus estabelece condições para ser um discípulo seu.

Se você se aproxima de Jesus, faz-se necessário 
conhecer as regras do jogo, as condições exigidas por 
Ele. 

1ª Condição: Negar-se a si mesmo
Lc 9.23; Mt 10.17,20-22

2ª Condição: Tomar a cruz a cada dia
Lc 9.23; Rm 6.11-13,14; 2Co 5.14-15
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3ª Condição: Seguir a Jesus
Lc 9.23;Rm 6.11-13;Mt 7.21;Jo 15.15,21,23-24,10,14

Conclusão: É óbvia a razão
Lc 9.24-26
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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 Alberto e 
Letícia Maza pelo nascimento da Elisa no dia 
31/05. Que o Senhor dê aos pais força, graça e 
sabedoria para criá-la em Seus caminhos.


