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quando peca sendo já salva precisa pagar com penitencias.
4º ídolo da superioridade, sou melhor que os outros, você 
seleciona seus relacionamentos com base na justiça própria.
5º ídolos da aprovação dos outros, preciso ser aceito por 
outros, assim acredito no que a sociedade dita como moda, 
costumes, comportamentos, etc.
6º ídolo do controle, preciso ter tudo sob meu controle, 
família, �lhos, trabalho tudo tem que está debaixo da sua 
supervisão. Também não sabe lidar com a frustração de algo 
não sair como você espera.
7º ídolo da independência, não preciso de ninguém, eu me 
basto, você quer o que quer, e quando quer.

Para cada um destes ídolos há um antidoto há uma 
solução especi�ca, “...mas o que con�a em mim herdará a 
terra e possuirá o meu santo monte.” Is 57.13 o que con�a no 
Senhor, aquele que deposita no Senhor todas as suas �chas, 
faz do Senhor seu prazer Sl16.11; Entende que só o Senhor é 
perfeito Fp3.12; Aceita a graça que há em Deus por meio de 
Jesus Cristo Ef 2.8; Humilde diante de todos e do Senhor 
Fp2.1-4: Busca a aprovação do Senhor Gl1.10; Con�a na 
provisão do Senhor que ele está no controle Mt6.30; 
Submete-se ao plano do Senhor Hb3.13.

Deixe que o Senhor sonde seu coração, o seu lugar mais 
intimo e destrone dela os ídolos que conduz sua vida, pois 
quando isso acontece teremos recompensa de desfrutar uma 
vida em comunhão com o Senhor.
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“Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de 
ídolos a salve! O vento levará todos eles, um simples sopro os 
arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio 
receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte.”
Is 57.13

“Coleção de ídolos”, esse texto parece bem ofensivo, pois 
indica que temos não um ídolo, mas uma coleção. Você pode 
olhar e pensar, não tenho nenhum ídolo em minha casa, meu 
carro, em meu ambiente de trabalho tudo está limpo de 
imagens ou estatuas, mas é engano  pensar que ídolos se 
referem a simples ícones colocado em um local de destaque 
em um ambiente.

Há um local em que temos uma fabrica de ídolos, esse 
local é o nosso coração. Aí a situação �ca bem complicada, 
pois quem tem acesso a esse “altar”, você e quando você 
permite o Espirito Santo de Deus. O profeta Isaias está sendo 
bem enfático e exortativo ao povo de Deus, que estava 
clamando a uma coleção de ídolos para que os mesmo 
pudessem livra-los dos mais diversos episódios de tragédias, 
o profeta relata que esses ídolos um simples assopro seriam 
desprezados ou rejeitados. 

Quero considerar com você alguns ídolos que você pode 
estar alojando em seu intimo. (baseado no livro de Maria 
Cecilia Alfano- Comer não Comer!?pg31,32):
1º ídolo do prazer pessoal, mereço esse prazer= você acredita 
que comer, beber, passear, etc. me fará ter mais prazer do que 
está em comunhão com o Senhor. 
2º ídolo da perfeição, tenho que ser perfeito para ser aceito 
pelos outros = assim tudo que �zer tem que ser perfeito, se 
ocorrer algum deslize não serei aceito por ninguém, tudo está 
arruinado.
3º ídolo da con�ança nas próprias obras, preciso me redimir 
= você acredita que pode operar a sua própria salvação, ou 

Fábrica de Ídolos

Wagner Fonseca
wfonseca@igrejafonte.org.br



CULTOS

09h30

ADULTOS

INFANTIL

PRELETOR 18H00
Finalmente,

relembrando...

- Pastores Saulo Tamburus-

Finalmente,
relembrando...Fernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite

Módulo de 8 aulas
Escola Bíblica

Ensina-nos a orar - O Pai nosso
Parte 2

CURSO PROFESSOR SALA

Dante Stopiglia 01

Wagner e Rose Fonseca 07Vida Cristã Integral

ADULTOS

Currículo Semear

Firme seus valores

CURSO PROFESSOR SALA

Dividido por faixa etária Diversos

Encontros com Jesus Lucas Gurgel

Conecte

10

03

PREAS

AULA AVULSA - 05Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

CURSO PROFESSOR SALA

ADULTOS

noite
18h00 às 19h30

Classe de Integração Ministério Integração 02

A Verdadeira Adoração Renato Carmona e
Ozébio Rolim 05

João Mengaldo 07
Paulo - Um homem, apóstolo, líder
e missionário de bravura e graça!

Edilson Ribeiro 06Desvendando os conflitos
da adolescência

Oswaldo Carreiro 08
Aconselhamento Bíblico:

Privilégio e Responsabilidade!

O fruto do Espírito Santo Yuri Veris 08



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

PROGRAMAÇÕES
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Não custa lembrar, mas esquecer...: Finalmente, relembrando... - 2 Pe 3.15-18
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução

Não custa nada relembrar dos riscos e cuidados que se 
fazem necessários em situações críticas e estratégicas para 
fé e vida espiritual, mas esquecer traz graves resultados.

Pedro sintetiza seu ensino em três orientações 
fundamentais para que o �lho de Deus ande em 
segurança.

1ª Orientação: Tenham em mente
2Pe 3.15,9; Mc 16.15; 2Pe 3.15; Rm 2.4; Gl 2.11-12; Ef 6.21; 
Cl 4.7,9; 1Co 3.10; 2Pe 3.16; Rm 3.8
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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

www

2ª Orientação: Guardem-se
2Pe 3.17; Mc 13.5,9; Lc 22.32; 1Pe 5.10; 2Pe 1.12

3ª Orientação: Cresçam
2Pe 3.18; 2Pe 1.5; Sl 90.7-15; 2Pe 3.18

Conclusão:
A glória seja dada a Deus
2Pe 1.1; 2Pe 3.18; Is 42.8; Is 48.11; Jo 1.14; Jo 5.23; 2Pe 3.18

Louvamos a Deus juntamente com Felipe e Adrielle Coelho 
pelo nascimento do Felipe no dia 21/10. Que o Senhor dê 
aos pais força, graça e sabedoria para criá-lo em Seus 
caminhos.

Nascimento


