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chamamos: Heróis da Fé. Você já se perguntou o porquê 
de eles serem chamados Heróis da Fé? Você teria fé 
su�ciente para construir um barco que coubesse um 
casal de animal de cada espécie e sua família, para uma 
eminente inundação global? Você teria fé na promessa 
de ser pai, de um �lho gerado por uma mulher de 100 
anos de idade, sendo esta mulher estéril? Você largaria 
tudo o que tem para ir a um lugar que você nem sabia 
se de fato existia? Estes foram alguns exemplos, de 
homens que ao invés da dúvida, tiveram fé naquele 
que os chamou. As Escrituras nos falam que: “Todos 
estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o 
que tinha sido prometido; viram-nas de longe e de longe 
as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e 
peregrinos na terra”. Hb 11.13. Pela fé cremos também 
que: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para a correção e para a 
instrução na justiça, para que o homem de Deus seja 
apto e plenamente preparado para toda boa obra”.  2 Tm 
3.16-17 Sem fé é impossível agradar e con�ar em Deus.

A fé que temos pode nos fazer passar por loucos na 
maioria das vezes, porém se somos espirituais, 
devemos entender que o que é espiritual é loucura para 
os homens. 1 Co 2.14 Para eles realmente a nossa fé é 
uma fraqueza, um ponto fraco, porém para nós, ela é 
essencial.

Escrevi esta re�exão há 5 anos e ela se faz útil mais 
uma vez nestes dias. Certa vez, li em uma discussão em 
uma famosa rede social, dizerem que o ponto fraco do 
cristianismo, é basear aquilo em que acreditam muito 
mais pela fé do que pela razão, e este era o seu ponto 
fraco. Não descartando totalmente a razão, sabendo que 
Romanos 12 fala sobre o nosso culto racional, que 
envolve razão, emoção e fé, logo no momento em que li 
esta a�rmação, lembrei-me deste versículo: “Sem fé é 
impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima 
precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o 
buscam”. Hebreus 11:6. O que é fé? Respondendo 
biblicamente, fé, é a certeza daquilo que esperamos e a 
prova do que não vemos. Hb 11.1

De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, por 
meio dela é que cremos que o Universo foi formado pela 
Sua palavra (Hb11.3), pela fé cremos que Jesus estava 
com o Pai na criação do Mundo. Pela fé de Enoque, foi do 
agrado de Deus que ele não experimentasse a morte. Pela 
fé cremos que o próprio Cristo criador de todas as coisas, 
abriu mão da Sua glória e veio padecer, sendo o sacrifício 
aceitável do Pai em favor da humanidade, a qual estava 
morta em delitos e pecados. Pela fé cremos que Jesus 
ressuscitou dos mortos, garantindo a nossa vitória e nos 
provando que seu sacrifício realmente foi aceito pelo Pai, 
e se não acreditarmos nisso, a fé que dizemos ter é vã. 
Pela fé cremos que nascemos de novo, que o jugo do 
pecado não está mais sobre os nossos ombros. Pela falta 
de fé, Tomé ouviu do próprio Cristo: Então Jesus lhe disse: 
Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os 
que não viram e creram". João 20:29

O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 11, nos 
resume a história de grandes homens de Deus, os quais 
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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

*Férias
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Nova Sociedade: Além do escrito... - Ef 6.21-24
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
2Ts 3.18; Ef 6.21-24
   

Dizer tudo que se tem a dizer acerca da fé cristã consiste 
apenas em parte do que se tem que fazer.

As ações complementares necessárias para completar o 
seu ministério.

1ª Ação: O toque pessoal
Ef 6.21; Cl 4.7; Ef 6.21-22



ANOTAÇÕES
2ª Ação: Uma nova oração espiritual
Paz - Ef 6.23

Amor - Ef 6.23; Ef 2.4; Ef 3.19; Ef 5.2,25

Graça - Ef 6.24

Conclusão: Do início ao �m
Ef 1.2,5-6

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os membros 
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária no dia 
15/07/2018, na sede da Igreja, para tratar da seguinte 
ordem do dia: prestação de contas e relatório do 
Conselho Fiscal com relação ao exercício de 2017.

Assembleia Geral Ordinária


