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verdadeiro no Senhor, que Ele é dono de toda riqueza, 
que Ele é o autor da própria vida. Ele sabe quem é o seu 
Deus e o seu Deus sabe quem ele é! Veja o que ele diz:
“Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas 
agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a 
mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. (Jó 
42.5-6)

     Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais O 
conhecemos, nossa humanidade é evidenciada, 
nossas fraquezas e falhas são tratadas, nosso coração é 
alinhado aos Seus propósitos. Por vezes queremos essa 
aproximação, queremos maior intimidade com Deus e 
até alguns passos são dados, mas surge o dilema – Até 
onde estamos dispostos a ir? Estamos dispostos a 
oferecer tudo o que temos por Cristo? E pelo 
evangelho? Estamos de fato buscando um andar 
digno da vocação que recebemos?

         Que a nossa disposição seja a mesma encontrada 
na vida de Jó e encontrada também na vida do 
apóstolo Paulo que disse: “Porque para mim o viver é 
Cristo e o morrer é lucro.” (Fp 1.21).
 
          Você dará tudo o que tem por.....?

     Há momentos em nossa vida em que nossos limites 
são testados, as pessoas querem saber até que ponto 
estamos dispostos a fazer algo para obter conquistas ou 
alcançar sonhos. Há momentos em que nossos valores 
são testados, nossa fé é questionada, nosso temor é 
avaliado.

   Ao olharmos para a vida de Jó percebemos alguns 
limites sendo testados. Após tirar os bens, servos e �lhos 
de Jó, não satisfeito com aprovação deste servo no teste 
de integridade e temor ao Senhor, Satanás lança mais 
um desa�o: “Pele por pele!”, respondeu Satanás. “Um 
homem dará tudo o quem tem por sua vida.” Estende a 
tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele 
te amaldiçoará na tua face. (Jó 2.4-5).

    O intuito de Satanás certamente era ver Jó sendo 
humilhado e negando o seu Deus. Esse intento continua 
o mesmo em nossos dias, pois podemos perceber esta 
frase ecoando em várias áreas de nossas vidas:
     • Um homem dará tudo o que tem pelo prazer. Está 
disposto a abrir mão da família, da santidade pessoal, da 
dignidade...
    • Um homem dará tudo o quem pela riqueza. Não 
importa se é honesto ou não, se é ilegal ou não, se há 
alguém sendo prejudicado ou não... 
        • Um homem dará tudo o quem pela fama, é só falar 
o preço, seja ele qual for.

       Um homem dará tudo o que tem pela beleza, para 
não sofrer, para ser feliz, en�m, pela própria vida, como 
sugestiona Satanás. O ser humano está disposto a pagar 
altos preços quando há algum interesse pessoal 
envolvido, fruto de sua ganância, cobiça, egoísmo e amor 
próprio.  

           Este é o intuito de Satanás: iludir, enganar, humilhar, 
derrotar. 
      Mesmo diante deste desa�o apresentado, Jó mais 
uma vez foi aprovado e sua integridade, amor e temor ao 
Senhor foram con�rmados. Ele sabe que há prazer 

Fabrio Grigorio
fgrigorio@igrejafonte.org.br

Um homem dará tudo o que tem...
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AGENDA
Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Koinonia
(Consulte horários no site)
Segunda-feira
19h30 - CTL
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens (Mensal)
14h00 - Escola de Artes
19h30 - Ensaio do Coral
19h30 - Musicando

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08

Identi�que a sua oferta para
�nanceiro@igrejafonte.org.br

CONTRIBUIÇÕES

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

Faça suas contribuições em cheques, depositando nas laterais do templo. 
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

Sábado
Programação PREAS (Quinzenal)
Programação Adolescentes
Programação Jovens
Domingo
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
18h00 - Culto Infantil
18h00 - Culto
18h00 - Escola Bíblica de Adultos



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Amor & Respeito Amor & Respeito

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

ESCOLA BÍBLICA

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Amizades e In�uências Caio Bueno e Lucas Lisboa

Entendendo e Vivendo a Santidade Paulo Berti C2

PSQuem é você quando ninguém está olhando Alcides Bazioli

Chalé 2

JOVENS Jesus Cristo, CEO Alex Souza C5

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Disciplinas Espirituais Líderes Impulse C3ADOLESCENTES

ADULTOS
A Vida de Davi C4Henrique Blandy e Yury Veris

Seitas e Heresias C5Wagner Fonseca e Roni Moreira

O livro do Rei - Isaías (parte 1) C6Leonardo Salgado

Classe de Integração Ministério de Integração C3

Aconselhamento Bíblico Ministério de Aconselhamento C4

Filipenses - Uma vida alegre e digna José Rodrigues C6

Panorama do Novo Testamento Paulo Marcos e Felipe Silva Mz
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NOVO MÓDULO CTL |  CAMPINAS
TODA SEGUNDA DAS 19H30 ÀS 22H00
07/MAIO A 25/JUNHO DE 2018
PROF. RONY SANTOS



Igreja Batista Fonte | 22 de abril de 2018

NOVA GERAÇÃO

ATIVIDADES



Introdução
   

A Criação do homem e mulher e a redenção em Cristo 
estabelecem os princípios para a relação a dois a ser 
desfrutada.

Para se viver e desfrutar do plano de Deus no casamento 
precisamos alcançar e aplicar certas compreensões.

1ª Compreensão: O mistério de Cristo e sua Igreja   
Ef 5.32; Ef 6.19

Nova Sociedade: Amor & Respeito - Ef 5.31-33
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES
2ª Compreensão: O mistério do casamento
Ef 5.31; 1 Co 6.16  

3ª Compreensão: A responsabilidade do marido e sua 
esposa            

    Homens     Ef 5.33

    Mulheres    Ef 5.33

Conclusão: Para quem é isso?  
Ef 5.31-33 

Conclusão: Isso é para homens de verdade!

Comunicamos o falecimento da senhora Antonia, mãe de 
Edson Sousa no dia 15 de março. Aos familiares, a nossa 
oração para que Deus os conforte e fortaleça.

Falecimento

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros para reunirem-se em Assembleia Geral Especial para Admissão de 
Novos Membros no dia 06/05/2018, no auditório da Igreja, para tratar da seguinte ordem do dia: deliberar sobre a admissão 
de novos membros. 

Geral Especial para Admissão de Novos Membros


