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Ao escrever a carta de Efésios Paulo fala também 
de uma batalha que está sendo travada para a qual 
precisamos nos preparar adequadamente. Veja: 

“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu 
forte poder.

Vistam toda a armadura de Deus, para poderem 
�car �rmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa 
luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e 
autoridades, contra os dominadores deste mundo de 
trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões 
celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, 
para que possam resistir no dia mau e permanecer 
inabaláveis, depois de terem feito tudo.” (Ef 6.10-13)

Infelizmente muitas vezes decidimos lutar 
sozinhos mesmo tendo um exército no mesmo campo 
de batalha. Decidimos não buscar ajuda, decidimos 
não ajudar, decidimos lutar com nossas próprias 
forças. Vamos para a batalha despreparados, 
desarmados e cheios de autocon�ança.

À luz do diálogo entre Joabe e Abisaí e atentando 
ao que Paulo nos diz, estejamos alertas, 
compartilhemos nossas forças, lutemos com garra. E 
quanto aos resultados? Nosso alvo é a vitória, de fato 
devemos buscá-la na dependência e força que vêm do 
alto, certos de que temos conosco aquele que é o 
Senhor dos Exércitos.

Ao ler a história de Davi e as batalhas que 
enfrentava junto aos seus soldados, encontramos o 
seguinte diálogo entre Joabe e Abisai: “Se os arameus 
forem fortes demais para mim, venha me ajudar; mas, se 
os amonitas forem fortes demais para você, eu irei 
ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso 
povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o 
que for de sua vontade.” (2 Sm 10.11-12). Neste texto 
podemos extrair algumas lições que são pertinentes 
para nossa caminhada.

• Humildade – conheciam o adversário, sabiam que 
em algum momento este poderia vir com mais força, e 
estavam prontos para reconhecer isto e pedir ajuda. 
Conheciam também a si mesmos e não se julgavam 
superiores.

• Companheirismo – cada um não olhava para si 
mesmo como uma só força, mas estavam dispostos a 
compartilhar e somar esforços. Disposição para auxiliar 
o outro e suprir em suas fraquezas.

• Garra – o incentivo é para ser forte e lutar com 
bravura, ou seja, dar o melhor de si. Consciência de que 
estavam em uma batalha!

• Dependência – �ca evidente que apesar de haver o 
desejo e empenho em dar o melhor de si, a con�ança 
deles estava no Senhor, não nos resultados que viriam 
em função de sua própria bravura e força. Havia uma 
disposição em sujeitar-se à vontade de Deus!

Como cristãos, temos constantemente diante de nós 
batalhas sendo travadas. Paulo ao escrever aos Gálatas 
nos diz: “Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; 
e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em 
con�ito um com o outro, de modo que vocês não fazem o 
que desejam.” (Gl 5.17).

Fabio Grigorio
fgrigorio@igrejafonte.org.br

No campo de batalha
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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

Chalé 2

JOVENS Família? Pra que falar sobre “isso”? Rosana Marinho C3

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Disciplinas Espirituais Líderes Impulse C3ADOLESCENTES

ADULTOS
Pesca - Treinando e integrando novos voluntátios C4Edson Rodrigues

Classe de Integração C5Ministério de Integração

Moisés - De príncipe a libertador! C6João Mengaldo

Educação de Filhos - 0 a 5 anos Criação de Filhos C4

Esdras - Liderança Espiritual Transformadora José Eduardo Lopes e Fabio Carrasco C5

Oséias - Um caso de adultério espiritual Gilvair Baqueiro C6

Casamento: Uma parábola de permanência e
uma dádiva temporária Paulo Marcos e Felipe Silva Mz
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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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ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES

Membros recebidos por transferência:
- Leandro Brunassi
- Thaís Gomes

Membros transferidos para outra igreja:
- Danielle Emerick

Membro desligado por ausência prolongada:
- Luiz Fernando Perez

- Jolivan Gomes

- Caroline Lourenço

Membros desligados por solicitação:
- Marco Aurélio Duduch - Cláudia Duduch

Membros desligados: (geogra�camente distantes)
- Humberto Menezes - Simone Menezes

Membresia


