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Atividades

Nova Geração

Capacitação

Programação
Escola Bíblica

Perdoar
Qualquer pessoa que pretenda levar Deus à sério
e cumprir o que determina Sua Palavra vai se deparar
com o imperativo do perdoar, que devemos exercitar
para com os outros da mesma maneira que Deus para
conosco.
Efésios 4:32: Sejam bondosos e compassivos uns
para com os outros, perdoando-se mutuamente,
assim como Deus perdoou vocês em Cristo.
A Bíblia também descreve o perdão de Deus:
Isaías 43:25: Eu, eu mesmo, sou o que apago as
tuas transgressões por amor de mim, e dos teus
pecados não me lembro.
Jeremias 31:34: ....porque lhes perdoarei a sua
maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus
pecados.
É importante entender o que significa "não
lembrar". Repare que, sendo Deus onisciente, não é
possível que isso seja apagar da memória o fato
gerador do pecado, como que numa amnésia. Antes,
isso quer dizer que Ele não permite que tal fato
interfira no Seu relacionamento com o homem
perdoado. Quando cremos no Evangelho de Cristo,
reivindicamos a promessa de que Deus nunca mais
trará a tona nossos pecados.
Perdão é, portanto, fundamentalmente uma
promessa. No plano horizontal, quando falamos em
perdoarmos uns aos outros, também não devemos

supor que apagaremos da nossa memória o fato.
Isso não é viável. Quando perdoamos estamos, sim,
prometendo não trazer a tona os pecados daqueles
a quem perdoamos. Isso tem pelo menos 3
perspectivas diferentes da mesma promessa:
1) quem perdoa promete não mencionar a ofensa
para a pessoa perdoada, a fim de usá-la contra ela.
Sabe aquelas frases do tipo: "eu me lembro muito
bem no dia tal, quando você fez aquilo..." ? Pois é,
não deveriam jamais ser proferidas.
2) quem perdoa promete não discutir ou comentar
a ofensa com outras pessoas. Nada de conversas do
tipo: "veja se tem cabimento o que fulano me fez..."
3) quem perdoa promete não ficar pensando na
ofensa sofrida, mas ao invés disso, quando o fato
vier à memória, lembrar-se de que já perdoou seu
ofensor, "assim como Deus perdoou vocês em
Cristo" (Ef 4.32). É a ocasião ideal para exercitar Lm
3.21: "Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança."
Que esta seja uma oração constante em
nossas devocionais: pedir ao Espírito Santo que
desenvolva em nós a capacidade de viver a
promessa do perdão para com o nosso próximo.
(Baseado no livro "O Desejo de Agradar Outros", de
Lou Priolo)
Marcelo Feltrin
marcelo.c.feltrin@gmail.com
Igreja Batista Fonte | 04 de março de 2018

ESCOLA BÍBLICA

9h30 às 11h00

Curso

Professor

Local

Quem é você quando ninguém está olhando

Alcides Bazioli

PS

Entendendo e Vivendo a Santidade

Paulo Berti

C2

Classe de Integração

Ministério de Integração

C3

Aconselhamento Bíblico

Ministério de Aconselhamento

C4

Filipenses - Uma vida alegre e digna

José Rodrigues

C6

Panorama do Antigo Testamento

Paulo Marcos e Felipe Silva

Mz

Curso

Professor

INFANTIL

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Local
Diversas

PREAS

Tentação e Pecado

Lucas Lisboa

Chalé 2

JOVENS

Jesus Cristo, CEO

Alex Souza

C5

Curso

Professor

Local

A Vida de Davi

Henrique Blandy e Yury Veris

C4

Seitas e Heresias

Wagner Fonseca e Roni Moreira

C5

O livro do Rei - Isaías (parte 1)

Leonardo Salgado

C6

Disciplinas Espirituais

Líderes Impulse

C3

Preletor
Fabio Grigorio
-

ADULTOS

Noite

18h00 às 19h30

ADULTOS

ADOLESCENTES
CULTOS

ADULTOS

9:30
Você não foi
salvo para isso!

Preletor
Fernando Leite

18:00
Você não foi
salvo para isso!

INFANTIL

-

-

-

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

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

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

/igrejafonte

secretaria@igrejafonte.org.br

CONTRIBUIÇÕES
Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08
Identifique a sua oferta para
financeiro@igrejafonte.org.br

Itaú | Ag: 6548 CC: 26.468-5

Bradesco | Ag: 2297-7 CC: 5454-2

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.

Visualize o Boletim Digital!

Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim
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ATIVIDADES

Missões

Jantar das

Amigas
09/MARCO
,
19h30

Local: Bardana Eventos
Rua Dr. Shigeo Mori, 1694- Cidade Universitária

Convites à venda após os cultos
MINISTÉRIO DE
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ANOTAÇÕES

Nova Sociedade: Você não foi salvo para isso! - Ef 5.11-14

Preletor: Fabio Grigorio
Introdução
1Jo 2.19; 1Co 5.3-5

1ª Dúvida:
É possível o crente participar das obras das trevas?
É possível - Ef 5.5-7; 1Jo 1.8,10

Embora as Escrituras definam claramente a salvação em
Cristo, a experiência de vida com o chamado povo de Deus
traz dúvidas acerca da realidade da salvação de alguns.
Não é possível! - Ef 5.11

Quero abordar certas dúvidas que esclarecidas nos ajudam a
definir nossa compreensão e ação como povo de Deus.

ANOTAÇÕES

2ª Dúvida:
3ª Dúvida:
Qual o papel do filho de Deus diante da impiedade? - Ef 5.11 Há vantagem ao cristão se envolver com o pecado?
Não pode ser cúmplice - Ef 5.8-10
Natureza do pecado
Tg 1.14-15; Ef 5.11-12; Rm 6.21; Hb 11.24-25

Luz suplanta as trevas - Ef 5.13

Deve reprová-la - Ef 5.11. Mt 18.15-17; Gl 6.1

Conclusão: Não tenha dúvidas - Ef 5.14,9

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE

O presidente da ADORE convoca os membros para reunirem-se em Assembleia Geral ordinária às 11h, no dia 18 de março de
2018 na sede administrativa da Igreja Batista Fonte, localizada na Rua Tenente Alberto Mendes Jr. Nº 05 – Vila Independência
– Barão Geraldo – Campinas – SP, para tratar da seguinte ordem do dia: Apresentação do Relatório Financeiro do exercício de
2017. Com quórum de metade mais um dos membros. Caso não haja quórum suficiente na primeira convocação, a Assembleia
fica 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, 04 de março de 2018.

