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help-desk”. Nesse cenário, Deus diz que 
responderia esses homens segundo a idolatria 
deles (v. 4) e isso seria uma expressão de juízo 
(vv. 7,8).

O caráter de Deus revelado em sua Palavra 
permanece o mesmo, ele não muda, ele é único 
Deus verdadeiro, sem rivais, e a ele pertence a 
nossa exclusiva adoração. Seja em confronto com 
os misticismos modernos, ou mesmo contra 
nossos apetites e paixões materiais e emocionais, 
ídolos são ídolos, o Senhor é o Deus vivo, a ele, e 
somente ele, devemos dedicar a integralidade da 
nossa vida, do nosso ser, amando-o com todo 
nosso coração, com toda nossa alma, com todas 
as nossas forças.

 
Que o nosso Deus nos conceda graça, para 

que o amemos sempre mais.

Nathanael Baldez
nathanael@igrejafonte.org.br
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Pode parecer estranho, mas é mais comum 
do que deveria ser. Pessoas comparecem 
dominicalmente a igrejas, cantam louvores, 
ouvem sermões, tomam contato com a Palavra de 
Deus. E, no entanto, igualmente em outra ocasião 
recebem “passes” em sessões espiritualistas, 
fazem “simpatias”, acompanham cegamente seu 
horóscopo, ou mesmo seguem de fé em fé em 
busca de um “milagre”, seja lá realizado por quem 
ou onde. A grande preocupação dessa pessoa, é 
ter o seu desejo realizado.

Na escritura a situação do povo de Deus era 
semelhante, no livro de Ezequiel vemos o povo 
em juízo no cativeiro babilônico, eles seguiram a 
outros deuses, violaram a aliança, e por essa 
razão o Senhor julgou a nação. Mesmo nesse 
cenário um grupo de anciãos comparece perante 
Ezequiel, eles querem ouvir uma palavra de Deus, 
todavia a resposta que o Senhor dá é:
"Filho do homem, estes homens ergueram 
ídolos em seus corações e puseram tropeços 
ímpios diante de si. Devo deixar que me 
consultem?  Ezequiel 14.3

A atitude desses anciãos é de um 
sincretismo que confronta a exclusividade do 
Deus único. Eles possuem ídolos em seu coração, 
são dominados e atraídos por eles, e agora 
desejam tratar ao Senhor como mais uma 
divindade, mais um ser que existiria para 
satisfazê-los, um tipo estranho de “super 

A exclusividade que Deus requer



CULTOS

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00

Acima e além

- Especial Marcos Pereira-

Acima e alémFernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite

Módulo de 8 aulas
Escola Bíblica

Liderando Famílias em um
Mundo em Transformação

CURSO PROFESSOR LOCAL

Ministério de Homens PS

A Vida de Moisés Nick Lipsi C4

Ministério de Integração C6Classe de Integração

ADULTOS

Currículo Semear

História da Igreja

CURSO PROFESSOR LOCAL

Dividido por faixa etária Diversos

Encontros com Jesus Lucas Gurgel

Guilherme Wood

Chalé 2

Mz

PREAS

AULA AVULSA - C3Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

CURSO PROFESSOR LOCAL

ADULTOS

noite
18h00 às 19h30

Relacinamento Conjugal Oswaldo Carreiro e
Adalberto Vargas C4

O perigo da apostasia Willing Sgnolf C2

Ministério Semear C5Treinamento de Professores

Saulo Tamburus C3Daniel - Soberania de Deus sobre a história

Roni Moreira C6A ética dos 10 mandamentos



AGENDA CONTRIBUIÇÕES

Todos os dias
Aconselhamento Bíblico 
(Necessário agendar)
Grupos nos Lares
(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

AG: 2297-7 CC: 5454-2

AG: 6548 CC: 26.468-5

Faça suas contribuições em cheques, depositando nas saídas 
laterais do auditório. Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).

Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

Sábado
Programação PREAS
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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Não custa lembrar, mas esquecer...: Acima e além - 2 Pe 1.19-21
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
Mt 7.24-25

As Escrituras, por serem revelação de Deus, sobrepujam 
qualquer feito ou experiência humana, por mais real, 
racional e sensacional.

As �rmes a�rmações sobre as quais você deve �rmar sua 
vida e experiências para con�rmar o melhor que Deus 
oferece.

 1ª A�rmação:
As Escrituras superam a experiência humana
2Pe 3.3-4; 2Pe 1.19; 2Co 12.2-4; Sl 2.8-9; Is 2.10-12



ANOTAÇÕES

igrejafonte.org.br

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

(19) 3289.4501

igrejafonte.cps

igrejafonte
Visualize o Boletim Digital!
Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim
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2ª Dimensão:
As Escrituras vêm de além do humano
2Pe 1.20-21; Jr 23.16; Ez 13.3; At 27.15,17; Mt 5.18

Conclusão:
Preste atenção para o seu próprio bem  
2Pe 1.19; Is 60.16,19-20; Nm 24.17; Ap 22.16; 1Jo 3.2


