
defesa da fé, exposição bíblica, capacitação para o 
serviço ao Senhor.

Os cursos são ministrados em um ambiente 
agradável, onde a Palavra de Deus é ensinada com 
seriedade, �delidade e compromisso, por professores 
tementes ao Senhor e comprometidos com sua Obra.

Qual o resultado disso? Temos visto vidas sendo 
genuinamente transformadas, relacionamentos 
sendo fortalecidos, cristão com sua fé sendo 
fortalecida e �rmada no Senhor, alegria genuína e 
uma vida prazerosa!

É fácil participar! Basta escolher um dos cursos 
oferecidos aos domingos pela manhã ou à noite e 
aproveitar este tempo precioso. É uma oportunidade 
imperdível para você conhecer mais da Bíblia e 
investir em seu crescimento espiritual! 

Temos salas especiais para jovens, adolescentes e 
pré-adolescentes.

O Ministério Semear oferece ensino bíblico para 
crianças de 0 a 11 anos.

É a Igreja Fonte investindo em seu 
amadurecimento!

Em nosso site você encontrará mais de 250 temas 
disponíveis para você acessar o material e em alguns 
deles incluindo os vídeos das aulas ministradas.

“... ensinando a cada um com toda a sabedoria; 
para que apresentemos todo homem perfeito em 

Cristo.”   Cl 1.28.b
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Você tem o desejo de conhecer mais a Bíblia?
O que acha de preparar-se melhor para responder 

àqueles que questionam a razão da sua fé?
De repente você é uma daquelas pessoas que 

deseja entender melhor a vida pela perspectiva de 
Deus, ou é daqueles têm sede de conhecer mais a Deus 
e cultivar um relacionamento íntimo com Ele!

Tudo isso, e muito mais, é possível quando 
investimos tempo estudando a Palavra de Deus e sendo 
estimulado a colocá-la em prática!

O Salmista declara que “...felizes são os que 
obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o 
buscam!” (Sl 119:2). Fica explicito, neste texto, que essa 
felicidade não é fruto do acaso, menos ainda de uma 
busca por satisfazer prazeres pessoais, mas sim fruto de 
duas ações:  buscar e obedecer. O termo buscar nos 
traz a ideia de frequentar, consultar, procurar ou ainda, 
o mesmo que investigar algo. Essa era a atitude do 
salmista com relação ao Senhor e aos Seus estatutos. 
Mas ele não parava nesta busca, pois a sua atitude 
também era a de obediência. O salmista além de 
conhecer a lei do Senhor zelava por guardá-la com 
�delidade, por praticá-la em todas as áreas de sua vida.

A Escola Bíblica na Igreja Fonte se propõe a auxiliar 
você nesta busca, pois tem como missão estudar e 
ensinar a Palavra de Deus, levando-o a:

- conhecer o Plano de Salvação;
- reproduzir em sua vida o caráter de Jesus Cristo;
- servir a Deus na Igreja com seus dons;
- identi�car, corrigir e evitar erros teológicos, e
- desenvolver e desfrutar de uma vida devocional 

prazerosa.
Para isso são oferecidos cursos gratuitos em 

diversas áreas, tais como: doutrinas, vida cristã, família, 

Busque e obedeça!!


