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marcado por integridade relaciona-se (vv. 3b-4) de 
acordo com padrão de Deus, não pratica o mal ao 
outro, sabe reconhecer aqueles com quem deve 
aprofundar amizades e os que deve afastar da 
esfera intima da existência, por �m, a quarta e 
última marca remete-se as �nanças, essa pessoa 
que desfruta da comunhão com Deus, investe seu 
dinheiro de acordo com os padrões de Deus (v. 5), 
não se aproveita do sofrimento alheio para lucrar, 
nem tão pouco usa seus recursos para adquirir 
direitos indevidos ou subtrair direitos alheios. 

Ao olhar para essas quatro marcas, podemos 
de�nir precisamente a integridade como 
“conformidade ao padrão de Deus”, isto é, o 
reconhecimento da verdade eterna de Deus, e a 
consciente submissão a Ele.

Retornando a questão inicial, “quem subirá ao 
monte do Senhor? Quem habitará no seu 
tabernáculo?”, quem desfrutará da comunhão, do 
cuidado, da orientação, do suprimento e da 
bondade do Senhor? O salmista responde no Salmo 
101 essa questão:

“Meus olhos aprovam os �éis da terra, e eles 
habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra 
me servirá.”

Os tempos são outros, mas o padrão de Deus, 
sua santidade e justiça permanecem inalterados, 
pela graça de Deus e a capacitação do Espírito 
Santo, podemos conformar nossas vidas à vontade 
de Deus e desfrutar da comunhão com o Senhor.

Em uma sociedade como a nossa, marcada por 
impunidade e a busca por facilidades desonestas, 
falar de integridade pode parecer inadequado. No 
entanto, esse é justamente o padrão de Deus e o tipo 
de vida que ele demanda daqueles que o servem. 
Neste sentido, o Salmo de número 15 começa com 
duas perguntas contundentes: “Senhor, quem 
habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu 
santo monte?”. Em um primeiro momento o cuidado 
que precisamos ter seria o de não traduzir isso como 
“quem Senhor irá para o céu”, mas sim entendermos 
adequadamente essas questões como “quem 
desfrutará da comunhão, das bênçãos, da orientação 
do Senhor?”, uma vez que o salmista já é alguém 
relacionado com o Senhor, a questão não diz respeito 
à nossa posição diante de Deus, mas diz muito sobre a 
forma como vivemos.

O salmo apresenta quatro marcas de integridade 
que estão presentes na vida de quem desfruta de 
Deus, essa pessoa vive (v. 2) de acordo com o padrão 
de Deus, isto é, sua conduta é integra, seu 
pressuposto de vida é marcado pela 
irrepreensibilidade, quando o pecado ocorre essa 
pessoa se arrepende e não vive em hipocrisia e 
pecados secretos. Além de viver assim, essa pessoa 
fala de acordo com o padrão de Deus (vv. 2b-3), 
palavras importam para Deus e podem tanto 
constituir-se em pecado contra o Criador como em 
louvor ao Deus soberano, aquele que vive marcado 
por integridade almeja um linguajar que não é 
caracterizado por fofocas e mentiras, mas sim pela 
verdade. A terceira marca de integridade diz respeito 
ao modo como lidamos com as pessoas, aquele que é 

Nathanael Baldez
semear.fonte@gmail.com

Marcas de Integridade



ATIVIDADES

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

www.igrejafonte.org.br

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

Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:

www.igrejafonte.org.br/boletim

Igreja Batista Fonte | 28 de janeiro de 2018

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

Imitação de Deus

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

ESCOLA BÍBLICA

Imitação de Deus

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

- -

Judas - A carta Marcelo berti e Paulo Alves C5

C4Sofonias - O dia do Senhor Élcio Fernandes

Chalé 2

JOVENS - - -

18h00 às 19h30
NoiteNoite

9h30 às 11h00

O que será de mim? Lucas Tutui C3ADOLESCENTES

ADULTOS
As sete frases de Jesus na cruz C4Willing Sgnolf

Vencendo a tirania do urgente C5Edilson Ribeiro

As cartas de João - 2ª e 3ª C6Guilherme Wood

A ambição pode ser uma
conduta ética do cristão? Juscelino Mendes C6

Evangelho de João Dante Stopíglia PS
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ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 5.2,1   

As Escrituras revelam um Deus de amor e revelam suas 
expressões de amor constantemente.

Precisamos considerar DUAS PERSPECTIVAS que nos 
ajudarão a imitar o Pai amoroso.

1ª Perspectiva: 
A percepção do caráter demonstrado por Deus            
Mt 1.2; Ef 5.1

Cristo nos amou
Ef 5.2; 2Co 5.14; Jo 15.13; Ef 2.3,5; Ef 2.4-7

Cristo se entregou
Ef 5.2; Rm 5.6-10

Nova Sociedade: Imitação de Deus - Ef 5.1-2
Preletor: Fernando Leite 



ANOTAÇÕES
2ª Perspectiva: Copiando o caráter de Deus
Sejam imitadores
Ef 5.1;Ef 3.17-19; 1Jo 3.16

Andar em amor
Ef 5.2

Se entregar
Ef 5.2; 1Jo 3.16

Conclusão:
Ser agradável a Deus
Ef 5.2

Agenda de Pastores:
Pastor Vlademir Hernandes
Férias - Até 30/01


