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4ª Marca: 
Sua intensa popularidade   
 2Pe 2.2; Jr 6.14; Ez 13.16; 1Re 22.1-28; Jr 28.1-17; 2Tm 
4.3-4

5ª Marca: 
Sua moral sensual  
2Pe 2.2; Is 28.7; Jr 23.14

6ª Marca:
Sua motivação gananciosa  
2Pe 2.3; Mq 3.11; Tt 1.11; 1Tm 6.5

7ª Marca:
Sua consequente mancha  
2Pe 2.2; Sl 119.30; Rm 2.24; Tt 2.5

Conclusão:
Aprenda a reconhecer
Dt 13.1-5



Olhar para tudo isso deve, no mínimo nos colocar em 
alerta para vivermos na contramão desta realidade. A Bíblia 
diz em Romanos 1.28 que “...por haverem desprezado o 
conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma 
disposição mental reprovável, para praticarem coisas 
inconvenientes”. Ou seja, é inevitável que seja assim, uma vez 
que se despreza a Deus. Mas com o cristão não deve ser assim, 
pelo contrário a cosmovisão cristã é marcada por uma mente 
totalmente voltada para o que Deus espera. 

Como então colocar a cosmovisão cristã na prática e não 
sermos parte deste tipo de estatísticas? O apóstolo Paulo vai 
nos mostrar isso, a partir do texto de Filipenses 4.8: 
Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 
amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se 
algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso 
pensamento. 

Ao re�etirmos isso em nossa mente e coração, isso se 
tornará uma realidade em nossas vidas. Nós só conseguiremos 
isso porque a re�exão vem antes da ação e o mover que nos 
convence a viver assim é obra do Espírito que habita em nós. 
Nós não seremos cooptados pela cosmovisão secular porque 
“nós temos a mente de Cristo”. 

Paulo Alves
paulo@igrejafonte.org.br
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Todo mundo tem uma cosmovisão, ou seja, uma forma 
pela qual se vê o mundo. É natural e esperado que um cristão 
tenha sua cosmovisão diferente das demais que são difundidas 
na sociedade, pois a cosmovisão cristã é pautada pelas 
Escrituras. Entretanto, muitas pessoas que se identi�cam como 
religiosas ou cristãs estão sendo cooptadas pela cosmovisão 
secular, muitas vezes sem perceber. 

Os números são preocupantes e isso nos coloca diante de 
um grande desa�o de vivermos segundo a cosmovisão cristã. 
Nancy Pearcey, em seu novo livro Love Thy Body1 apresenta 
várias pesquisas apontando os efeitos da cosmovisão secular 
que tem cooptado a mente de muitos cristãos:

Pornogra�a: Cerca de dois terços dos homens cristãos 
assistem à pornogra�a pelo menos uma vez por mês, a mesma 
taxa que os homens que não alegam ser cristãos.

Coabitação: Uma pesquisa da Gallup descobriu que 
quase metade (49%) de adolescentes com histórico religioso 
apoia o sexo antes do casamento.

Divórcio: Entre os adultos que se identi�cam como 
cristãos, mas raramente freqüentam a igreja, 60% se 
divorciaram. Dos que frequentam a igreja regularmente, o 
número é de 38% 

Aborto: Uma pesquisa da LifeWay descobriu que cerca 
de 70% das mulheres que �zeram um aborto se identi�caram 
como cristãs. E 43% disseram que frequentaram uma igreja 
cristã pelo menos uma vez por mês ou mais no momento em 
que abortaram o bebê.

Homossexualidade e Transgênero: Em um estudo 
do Pew Research Center de 2014 apontou que 51% dos 
millennials evangélicos disseram que o comportamento de 
pessoas do mesmo sexo é moralmente aceitável.

“Nós, porém, temos a mente de Cristo”

Não custa lembrar, mas esquecer...: O reconhecimento do falso - 2 Pe 2.1-3
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
Mt 16.18

A igreja verdadeira corre riscos e os principais destes 
trazem ameaças reais ao povo de Deus.

Os �lhos de Deus precisam conhecer a marcas de sua 
ameaça para que possam se precaver e evitar um desastre.

1ª Marca:
A esfera das ameaças
2Pe 2.1; Mt 7.15; Lc 11.39-52

2ª Marca:
Sua dissimulação
2Pe 2.1; Mt 24.4-5; 2Co 11.13-15; 2Pe 2.3

3ª Marca:
Seu ensino heterodoxo   
2Pe 2.1; Is 59.2; 2Pe 2.19; 1Pe 1.18-19; 1Pe 4.1-2
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PROGRAMAÇÕES

CULTOS

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
O reconhecimento

do falso

- A couraça da justiça Fábio Ferreira-

O reconhecimento
do falsoFernando 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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+

Apresentação musical, 
Arte contada, 

Declamação de poesia.

21/09
às 16h30

Pizzaria Fiori
Av. Santa Isabel, 401 

Barão Geraldo

R$ 35,00 por pessoa
Necessário fazer inscrição


