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vidas sabemos que um dia este tormento passará. O 
profeta Ezequiel segue seu discurso e condena aquele 
povo: "Filho do homem, vire o rosto contra Sidom; 
profetize contra ela e diga: ‘Assim diz o Soberano 
Senhor: " ‘Estou contra você, Sidom, e manifestarei a 
minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou 
o Senhor, quando eu castigá-lo e mostrar-me santo em 
seu meio. Ezequiel 28:21-22

Nossa esperança reside em que um dia o Senhor 
há de julgar a humanidade; ele julgará a mim, julgará a 
você, julgará a todos. Todos se verão perante o justo juiz. 
(Rm 2.6) Por enquanto vivemos estes dias em que o 
diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que 
não vejam a luz de Cristo (2 Co 4.1-5), e por este motivo 
devemos lembrar do que Paulo nos diz: De todos os 
lados somos pressionados, mas não desanimados; 
ficamos perplexos, mas não desesperados; somos 
perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas 
não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o 
morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja 
revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, 
somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, 
para que a sua vida também se manifeste em nosso 
corpo mortal. 2 Coríntios 4:8-11 Vivemos desta 
maneira, porque em nós, vasos de barro frágeis e sem 
valor em nós mesmos, reside o tesouro mais valioso que 
a humanidade pôde e pode ainda conhecer. Vivamos 
sem pregar a nós mesmos, mas com o foco de fazê-Lo 
conhecido para Sua glória. (2 Co 4.6-7) Nada está oculto 
aos Seus olhos; não desanimem!

Há muito tempo atrás Cristo nos alertava sobre o que 
aconteceria em nossos dias. Uma lista recheada de 
tragédias de todos os tipos, desastres naturais, ataques 
morais, perseguição religiosa, e uma série de 
acontecimentos para que soubéssemos que o tempo de 
Sua volta eminente estaria próximo. Este relato está em 
Mateus capítulo 24. Estes dias a revista Veja publicou uma 
matéria curiosa sobre os evangélicos do Brasil, seu 
colunista os descreveu como "incômodos". Não podemos 
deixar de admitir que muitos ditos evangélicos, de fato, 
envergonham o nome de Deus; nada sabem sobre o 
ministério de Cristo, e em muitos lugares incomodam de 
uma maneira totalmente equivocada. e contrário aos 
ensinamentos das Escrituras. Entretanto como 
conhecedores do evangelho verdadeiro e praticantes das 
Escrituras, outros evangélicos fazem seu "barulho" para 
honra e glória de Deus, e é dessa maneira que devemos 
seguir com a certeza de que as portas do inferno não 
prevalecerão contra a igreja. (Mt 16.18)

O investimento da mídia, de alguns artistas, dos 
incrédulos, dos orgulhosos não está oculto aos olhos 
dAquele que rege este mundo. Podem nos perseguir, 
podem tentar nos humilhar, podem rir até mesmo de nós, 
mas este orgulho um dia terá �m. Certa vez o profeta 
Ezequiel falou algo da parte do Senhor para o governante 
de Tiro: "Filho do homem, diga ao governante de Tiro: 
‘Assim diz o Soberano Senhor: " ‘No orgulho do seu 
coração você diz: "Sou um deus; sento-me no trono de um 
deus no coração dos mares". Mas você é um homem, e 
não um deus, embora se ache tão sábio quanto um deus. 
Ezequiel 28:2 Estes que hoje lutam para deturpar tudo 
quanto o Criador nos ensinou através de Sua Palavra, 
acham-se deuses, donos da razão, intocáveis, mas nós os 
que cremos em um Deus vivo e que intervém em nossas 
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Nada está oculto aos Seus olhos



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

ANIVERSARIANTES

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

Identi�que a sua oferta para �nanceiro@ibcu.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

CAPACITAÇÃO

22/10
Betânia Marion
Carolina Barroso
Ian Adiwardana
Kátia Pacci
Luiz Américo 
Nogueira

Maria Silva
Yury Veris
23/10
Arthur Custodio
Roseli Ahlgrimm
24/10
Felipe Fernandes

Lucas Costa
Rodrigo Simas
Sílvia Cueva
25/10
Bruno Olympio
Camila Agnello
Cláudia Santos

Enoque Faria
26/10
Beatriz Mengoni
Carla Almeida
Giovanni Chiavaro
Giovanni Melo
Sérgio Lovato

27/10
Aline Fahl
Caio Carvalho
Mariana de Paula
28/10
Clara Coelho
Cristiane Baptista

Manuela Rosa
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9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Nova Sociedade
Fórmula de santidade

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

ESCOLA BÍBLICA

Nova Sociedade
Fórmula de santidade

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Deuses falsos Pedro Lazari

A Igreja a serviço do Reino Alexandre Oliveira C2

Vlademir Hernandes C5

Homens - Resgatando a ambição bíblica Ministério de Homens C6

O evangelho de Marcos José Remígio PS

C1Relacionamentos: Parcerias estretégicas Eramos Cardoso

Chalé 2

JOVENS Vivendo com excelência Bruno Boroto Mz

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

Humildade - Verdadeira grandeza Lucas Tutui C3ADOLESCENTES

ADULTOS
O cristianismo e o Império Romano C4Wesley Silva

Zoelógica - Aprendendo a pensar
segundo a lógica de Deus C5Luiz Riscado e Maurício Gama

Em busca da excelência
na criação dos �lhos C6Edilson Ribeiro e Dante Stopiglia

Classe de Integração Ministério de Integração C3

C4Adalberto VargasCasais perseguindo a excelência

Romanos 9-16 | Parte 2
A revelação e aplicação da justiça de Deus
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ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 4.17,20-21

A mensagem do Senhor Jesus impõe a obrigatoriedade de 
mudança de vida do verdadeiro crente.   

Paulo nos dá o passo a passo da transformação planejada 
por Deus na vida dos seus �lhos.

1º Passo: Despojar-se do velho homem
Ef 4.22; Sl 1.1,4-6; Rm 6.21

2º Passo: Renovar o entendimento
Ef 4.22-23; 2Pe 2.22; Rm 12.2; Sl 1.2; 1Co 2.12; Rm 8.16; 
2Co 3.18; Ef 6.17

Nova Sociedade: Fórmula de santidade - Ef 4.20-24
Preletor: Fernando Leite



ANOTAÇÕES

Rua Tenente Alberto Mendes Jr, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501 | www.igrejafonte.org.br

/igrejafonte.cps /igrejafonte secretaria@ibcu.org.br

Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim

Conclusão:3º Passo: Revestir do novo homem
Ef 4.22,24

DRR: A fórmula transformadora
Ef 1.4,8,18; Ef 2.10; Ef 3.16-19; Ef 5.18; Ef 4.11-12

VELHO HOMEM NOVO HOMEM


