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intensamente a �m de recebermos o glorioso prêmio da 
aprovação de Deus".

O apóstolo usa seu próprio exemplo, demonstrando 
que seu empenho tem que ser muito intenso na luta 
pelo domínio próprio a �m de agradar a Deus e não 
sucumbir às paixões terrenas que culminam no pecado. 
Seu alvo: ser encontrado por Deus como alguém 
aprovado, que vive aquilo que crê e prega. Para o 
apóstolo, esse "prêmio" é incomparável em perenidade 
e valor. Nenhuma competição esportiva confere algo 
minimamente equiparável.

Em época de copa do mundo, que saibamos guardar 
as devidas proporções. Nada contra torcer e se alegrar 
com as eventuais vitórias da seleção. Mas é oportuno 
lembrarmos que há um prêmio muito mais sublime, que 
deve nos trazer muito mais alegria e que precisa moldar 
a maneira como vivemos.   

Assim, cabe-nos duas re�exões importantes: 1a: 
Será que temos valorizado adequadamente o prêmio da 
aprovação de Deus na nossa vida terrena com tamanhas 
implicações eternas? 2a: Será que temos nos 
empenhado arduamente para sermos considerados 
"aprovados" por Deus nessa nossa luta pela santidade?

Embora a salvação dos que creem que Jesus os livra 
da condenação eterna que Deus aplicará aos ímpios 
esteja incondicionalmente garantida pelo poder de 
Deus, o prêmio da aprovação de Deus está condicionado 
ao nosso empenho por obedece-Lo. "Corramos de tal 
modo que alcancemos o prêmio... nós o fazemos para 
ganhar uma coroa que dura para sempre!"

En�m chegou a tão aguardada Copa do Mundo que 
seguramente está entre as competições esportivas mais 
acompanhadas e apreciadas do mundo. Somente uma 
equipe será a vencedora e receberá a tão cobiçada taça de 
campeã, entrando de�nitivamente para a história do 
futebol mundial, fazendo parte do seleto rol daqueles que 
já realizaram tal feito. 

Visando esse tão cobiçado prêmio, as seleções de cada 
país participante convocam seus melhores atletas. Os mais 
dedicados e com as melhores performances. Estes, por sua 
vez, se aplicam árdua e continuamente para alcançarem o 
melhor de sua forma física e tática para disputarem cada 
partida e superarem cada etapa da competição visando 
que sua equipe conquiste o tão cobiçado título de campeã 
mundial.

A Palavra de Deus usa como analogia as competições 
esportivas, onde os atletas se empenham arduamente por 
um efêmero prêmio terreno, para demonstrar como deve 
ser o nosso empenho por um inigualável e in�nitamente 
mais glorioso prêmio divino. Notem a comparação:

"Vocês não sabem que dentre todos os que correm no 
estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo 
que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos 
jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para 
obter uma coroa que logo perece; mas nós o fazemos 
para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo 
assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto 
como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e 
faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado 
aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado"
(1Co 9:24-27).  

A síntese do argumento apresentado nesse texto é a 
seguinte: "vejam o tamanho do empenho dos atletas para 
receberem um prêmio terreno e sem valor eterno...que 
assim como os atletas, nós nos empenhemos 
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Quando a gente vai crescendo Efraim Albrecht

Ajudar o próximo?
Mas quem precisa de ajuda sou eu! Eduardo Tamburus e Paulo Beltrão C2

PS“Maria, POR QUE você vai com as outras?” Ministério de Mulheres
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JOVENS Família? Pra que falar sobre “isso”? Rosana Marinho C3
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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
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Nova Sociedade: Fôlego do guerreiro - Ef 6.18-20
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 6.13-14
   

Para que o cristão seja bem sucedido na batalha espiritual 
ele precisa manter sua vida de oração.

Apresentar lições básicas de oração para que seja 
vitorioso em sua lutas espirituais.

1ª Lição: Dever de orar
Ef 6.18-20

2ª Lição: Ocasião da oração
Ef 6.18; Sl 23.1-6

3ª Lição: Tipos de oração  
Ef 6.18; Ef 5.19,20  



ANOTAÇÕES
4ª Lição: Poder da oração
Ef 6.18; Mt 6.9; Jo 16.24,26; Rm 8.26

5ª Lição: Maneira de orar
Ef 6.18

6ª Lição: Por quem orar
Ef 6.18-19

7ª Lição: Orar pelo que?
Ef 6.19-20; At 28.30-31; Fp 1.12-13; At 25.11-12; At 27.23-24

Louvamos a Deus juntamente com Victor e Solange Souza 
pelo nascimento do Nicolas no dia 12/06 Que o Senhor dê aos 
pais força, graça e sabedoria para criá-lo em Seus caminhos.

Nascimento

Comunicamos o falecimento do senhor Castro, pai de 
Guilherme Wood no dia 14 de junho. Aos familiares, a nossa 
oração para que Deus os conforte e fortaleça.

Falecimento


