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Mas o grande diferencial, a característica que 
deve chamar nossa atenção que deve ser comum a 
cada um de nós, era “... o Senhor estava com ele”. 
Essa expressão já havia sido mencionada a outros 
que tiveram um forte relacionamento com o Senhor 
como: Abraão em Gn21.22, Isaque em Gn 26.3, Jacó 
em Gn 28.15. Essa expressão deve ser comum a 
cada um de nós, pois quando nascemos de novo, 
cremos no Senhor Jesus, o seu Santo Espírito habita 
em nós 2Tm1.14, não posso ver uma proximidade 
maior que essa sendo habitado pelo próprio Espirito 
Santo de Deus. Agora podemos entristecer a esse 
Santo Espírito Ef4.30 quando pecamos é não 
confessamos, quando decidimos e resolvemos levar 
a nossa vida como achamos melhor, 
desconsiderando o que o Senhor diz por meio da 
sua Palavra.

 
Assim, hoje se você tem todas as 

características que Davi apresentou (não são más 
em si), família, habilidoso, valente, instruído, boa 
aparência, mas não tem o Senhor próximo de você, 
ou não tem o Senhor contigo, sinto te informar você 
será “só um rostinho bonito”, sem o conteúdo 
principal ter o Senhor com você.

O que está por trás desta expressão, em síntese é 
dizer que a pessoa tem algo mais que sua aparência 
exterior.

Ao olhar um exemplo bíblico sobre esse assunto 
chamou-me a atenção o relato que Samuel faz: “Um 
dos o�ciais respondeu: Conheço um �lho de Jessé, de 
Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, 
sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com 
ele. ” 1Sm 16.18

Quem faz esse comentário é um o�cial de Saul, 
com objetivo de atender o desejo de seu senhor em 
trazer alguém para tranquilizar o coração de Saul 
quando tocava harpa. Neste breve relato sobre Davi 
notamos que ele era conhecido daquele o�cial, mais 
do que pela aparência, pois esse o�cial destaca 
algumas características peculiares e importantes : 1ª 
característica Davi vinha de uma família de Israel, ou 
seja, não era um nômade, tinha uma residência �xa; 
2ª característica Davi sabia tocar um instrumento 
musical, algo que exige persistência e dedicação no 
aprendizado; 3ª característica um guerreiro valente 
ou em outras traduções forte e valente, pois já tinha 
enfrentado urso e um leão com sua funda; 4ª 
característica o texto diz que sabia falar bem, ou seja 
tinha uma facilidade ou comunicar-se, tinha 
discernimento e entendimento das palavras; 5ª  
característica, boa aparência  “um rostinho bonito”, 
para o gigante �listeu Golias era algo a ser 
desprezado: “... porquanto era moço ruivo e de boa 
aparência.”. 1Sm17.42.

Wagner Fonseca
wfonseca@igrejafonte.org.br

Mais que um rostinho bonito!
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AGENDA

ATIVIDADES

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@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

19/11
Carmen Munhoz
Crisley Leite
Gustavo Melo
Gustavo Pedrosa
20/11
David Bittencourt

Edna S. Silva
Giovanna Lazari
Lauraci Tomazini
Lindolfo Melo
Valmir Gazzoli
21/11
Ana Luisa Carmona

Edmur Ribeiro
Reginaldo Lazari
Thomas Oliveira
22/11
Beatriz Franceschini
Juliana Tamburus
Maria Franchini

Paulo Barbosa
Wesley Julio
23/11
Amanda Cruz
Karina Montali
24/11
Edvaldo Silva

Matheus Bruder
25/11
Ana Elitha Amaral
Bruno Barroso
Eduardo Ghiraldelli
Henrique Véspoli
Larissa Vieira

Lucas Lisboa

Igreja Batista Fonte | 19 de novembro de 2017



ATIVIDADES

Igreja Batista Fonte | 19 de novembro de 2017



NOVA GERAÇÃO

Igreja Batista Fonte | 19 de novembro de 2017



ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 4.26-27

A genuína conversão contempla mudanças de reações que 
resultam de aspectos naturais e inerentes à personalidade 
e temperamento humano.

Precisamos de alguns discernimentos para que 
entendermos e aplicarmos os princípios de Deus de 
controle de nossas reações.

1º Discernimento: É para se irar ou não?    
Ef 4.26; Ef 5.6; Jo 2.13-17

2º Discernimento: Ira é pecado ou não?    
Ef 4.26; Ef 4.31; Mt 5.22; Tg 1.20; Lc 18.10-11; Mt 4.5-6

Nova Sociedade: - Irar-se ou não irar-se
Preletor: Fernando Leite



ANOTAÇÕES

Rua Tenente Alberto Mendes Jr, 05 | Barão Geraldo - SP
Tel.: (19) 3289.4501 | www.igrejafonte.org.br
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 O presidente da ADORE convoca os membros para 
reunirem-se em assembleia geral ordinária às 11h30min, no 
dia 19 (dezenove) de novembro de 2017 na sede 
administrativa da Igreja Batista Cidade Universitária, 
localizada na Rua Tenente Alberto Mendes Jr. nº 5 - Vila 
Independência - Barão Geraldo - Campinas – SP, para tratar 
da seguinte ordem do dia: orçamento do ano de 2018 e 
eleição da diretoria. Com quorum de metade mais um dos 
membros. Caso não haja quorum su�ciente na primeira 
convocação, a assembleia �ca convocada desde logo para 
reunir-se no mesmo dia, em segunda convocação, 15 
(quinze) minutos após a primeira, com no mínimo de um 
quinto dos membros. Campinas, 05 de novembro de 2017.

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE

3º Discernimento:
Onde está a linha que divide a certa da errada?
Certa - Sl 69.9

Errada
Jn 4.4-9. Ef 4.26-27; Tg 4.7

Aplicação: Como se livrar da ira?
Ef 3.16-17

Voltamos à nossa fórmula DRR

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


