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hábito escravizador impuro, na verdade pode estar 
revelando que não deseja se libertar ou que seu amor pelo 
prazer ou objeto desse prazer é maior que seu amor por 
Deus. Além disso, quem ama a Deus guarda a Sua Palavra. 
(Jo 14.21).

Certamente que estaremos mais vulneráveis a cair em 
tentação se ignorarmos Deus e Sua Palavra. Como a�rmou 
Neil Anderson, “A essência da tentação é o convite de se viver 
independentemente de Deus”. Paulo diz que Cristo santi�ca a 
sua igreja, puri�cando-a com a lavagem de água, pela 
Palavra. (Ef 5.25-27). Devemos considerar que todos nós 
cristãos, fomos dotados em Cristo para a santi�cação, 
livrando-nos da culpa, da impureza e do domínio do 
pecado. Permanecer em Cristo possibilita que sejamos 
sustentados pela graça de Deus. João disse: “Sabeis também 
que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe 
pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando; 
todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu 9 
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de 
pecado; pois o que permanece nele é a divina semente; ora, 
esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.” – 1 
Jo 3.6,9

Considere ainda que fazemos parte de uma comunidade 
sobrenatural e que devemos considerar e aconselhar uns 
aos outros para que a batalha contra o pecado seja vencida. 
Se sua luta contra o pecado é pesada demais para você, 
busque a ajuda de alguém que possa aconselhá-lo 
biblicamente. Compartilhe seu problema com alguém 
maduro na fé e de con�ança.

Bendita graça de Deus que nos salva e nos santi�ca! Que 
privilégio sermos membros da Sua Igreja!

É possível alguém conservar puro seus impulsos sexuais 
num mundo tão sexualizado e perverso? Quem pode se safar? 
Há esperança para que como �lhos de Deus possamos 
desfrutar da sexualidade conforme Sua vontade sem nos 
deixarmos corromper?

Ainda que os dias sejam maus e não estejamos livres das 
pressões, ataques e ofertas sedutoras de uma cultura 
caracterizada pela imoralidade que de várias formas nos 
assedia, como �lhos de Deus não estamos condenados a 
corromper os impulsos naturais que nos foram dados pelo 
Criador e nem a sermos escravos do pecado, por maiores que 
sejam essas pressões.

Para alguém cuja vida está envolvida em atos lascivos ou 
na impureza, saber que Deus tem graça su�ciente muito 
maior e mais forte que a cobiça que o levou a pecar, é 
indispensável.

Cristo veio para destruir o poder do pecado e nos livrar do 
seu domínio sobre as nossas vidas. Sua graça é o meio pelo 
qual a salvação está disponível a todos. No entanto, a graça 
que Deus nos oferece em Cristo é mais do que isso. Sua graça é 
também um mestre que em nós atua e nos ensina a viver uma 
vida que agrada a Deus. Quando diante da tentação somos 
convidados a pecar, há graça su�ciente disponível para 
dizermos “não”. Quando diante de uma oportunidade para nos 
satisfazermos através de uma paixão mundana ou 
pecaminosa, essa mesma graça de Deus nos instrui a 
renunciarmos esse desejo. Essa maravilhosa graça não 
somente nos ajuda diante da tentação, mas também é uma 
força ativa em nós para que manifestemos e desfrutemos de 
uma vida “sóbria, justa e piedosa neste século”.  Paulo disse 
isso em sua carta a Tito: “Porquanto a graça de Deus se 
manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para 
que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, 
no presente século, sensata, justa e piedosamente.”(Tt 2.11,12). 
Quando alguém diz que não consegue deixar o pecado ou o 
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Graça que liberta!
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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
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ANOTAÇÕES

Introdução
Ef 2.10
   

O projeto divino de Seus �lhos reproduzirem a Cristo torna-se 
viável exclusivamente pela agência do Espírito de Deus.

Para você entender como tornar esse projeto uma 
realidade na sua vida, é necessário sanar algumas dúvidas. 

1ª Dúvida: Pode-se beber vinho?
Ef 5.18; Lc 15.13

2ª Dúvida: Quem é que enche?
Ef 5.18

Nova Sociedade: Enchei-vos do Espírito - Ef 5.18-21
Preletor: Fernando Leite



ANOTAÇÕES
3ª Dúvida: Com o que devemos ser enchidos?
Ef 5.18; Fp 1.11; Ef 3.19; Ef 4.10; Cl 3.16; Ef 1.4,23

4ª Dúvida: O que segue é condição ou resultado?
Ef 5.19-20; 1Ts 5.18; Ef 5.21

Conclusão: O que devemos fazer?

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 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, 04 de março de 2018.

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE

Louvamos a Deus juntamente com Lucas e Daniela Tutui 
pelo nascimento do Leonardo no dia 09/03 Que o Senhor 
dê aos pais força, graça e sabedoria para criá-lo em Seus 
caminhos.

Nascimento


