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período da manhã, das 9h30min às 11h e no período 
da noite, das 18h às 19h30. Durante o ano inteiro, 
cursos são oferecidos abordando diversas áreas, tais 
como teologia, apologética, vida cristã, família, dentre 
outras.

Temos sido abençoados através de homens e 
mulheres de Deus, comprometidos com Ele, com Sua 
Palavra e com Sua obra, que têm dedicado tempo 
estudando, preparando-se e ensinando as Escrituras 
com zelo e �delidade.

Nos alegramos por aqueles que têm agarrado esta 
oportunidade e certamente crescido em seu 
relacionamento pessoal com o Senhor.

Aos que ainda não participam, queremos deixar o 
incentivo de que vale todo o sacrifício que for 
necessário para ter mais contato com a Palavra de Deus 
em um ambiente que proporciona o aprendizado, a 
troca de experiências, o convívio e o crescimento como 
fruto da ação de Deus na vida de cada um.

Fique atento ao que está sendo oferecido e 
aproveite ao máximo que você será o maior 
bene�ciado!

“... ensinando a cada um com toda a sabedoria; para 
que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.”

Cl 1.28.b

Você é alguém que tem desejo de aprender mais da 
Palavra de Deus, de conhecer suas histórias, ter sua fé 
sendo fortalecida, ser confrontado e desa�ado em áreas 
na sua vida que precisam ser desenvolvidas? Apenas 
desejo não gera as transformações esperadas, menos 
ainda as que são necessárias, é importante agir, 
esforçar-se, depender de Deus e deixá-lO agir!!

Em sua carta aos Colossenses, Paulo diz: “Habite 
ricamente em vocês a palavra de Cristo” (Cl 3.16). Uma 
expressão de amor e cuidado com aqueles irmãos, 
expressa por um desejo de ver seus corações tornando-se 
habitação da palavra de Cristo. Cada pensamento, 
palavra e ação, cada desejo deveria ser permeado de 
maneira abundante por essa palavra.

Nós também continuamos nessa mesma intenção e 
busca, o que é possível tornar-se uma realidade à medida 
em que a observarmos atentamente (Tg 1.25), 
guardarmos em nossos corações (Sl 119.11), 
manejarmos corretamente (2Tm 2.15), deixarmos de ser 
meramente ouvintes e nos tornarmos praticantes desta 
palavra (Tg 1.22). Desejos e ações!

Em nossa igreja há um ministério cujo foco é auxiliar 
cada membro neste processo e tem como missão 
promover o ensino de toda a Palavra de Deus aos seus 
membros e frequentadores, levando cada um a:

• Conhecer Seu plano de salvação;
• Reproduzir o caráter de Jesus Cristo;
• Servir no corpo com seus dons;
• Identi�car, corrigir e evitar erros doutrinários, 

éticos ou comportamentais;
• Desfrutar de uma vida devocional prazerosa.
Estamos falando do Ministério de Educação Cristã 

que tem hoje como principal ferramenta de ensino a 
nossa Escola Bíblica, que acontece todos os domingos, no 

Fabio Grigorio
fabio@igrejafonte.org.br

Desejos e Ações
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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



9:30

ADULTOS

Preletor 18:00 Preletor

INFANTIL

Andai na luz 

-- -

Fernando Leite Fernando Leite

CULTOS

-

ESCOLA BÍBLICA

Andai na luz 

INFANTIL Currículo Semear Dividido por faixa etária Diversas

Curso

ADULTOS

PREAS

Professor Local

Curso Professor Local

Curso Professor Local

Provérbios
Anatomia da Sabedoria Lucas Lisboa

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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NOVA GERAÇÃO



ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 2.2; Ef 4.1,17; Ef 5.2,8
   

A experiência genuína de ser resgatado por Cristo 
transforma radicalmente o estilo de vida e relacionamentos.

Apresenta os contrastes que de�nem claramente a 
diferenciação entre os que são e os que não são �lhos de Deus.

1º Contraste:  Entre o que éramos e o que agora somos  
Trevas - Ef 5.8; Ef 2.2-3; Ef 5.5

Luz - Ef 5.8; Cl 1.13; 1Pe 2.9; Jo 8.12; Mt 5.14

Nova Sociedade: Andai na luz - Ef 5.7-10
Preletor: Fernando Leite 



ANOTAÇÕES
2º Contraste:  Entre como andávamos antes e agora
Andar nas trevas - Ef 2.2-3; Ef 5.5

Andar na Luz - Ef 5.7-9; Mq 6.8

3º Contraste:  Entre os resultados de antes e de agora
Decepção - Sl 1.1,4; Ef 5.5-6

Provando do melhor - Sl 1.2-3; Ef 5.10; Rm 12.1-2

Conclusão: O verdadeiro culto - Ef 5.10


