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frustrações, decepções, di�culdades apresentadas pela 
vida, o caminho destes prazeres momentâneos e 
imediatos parece ser, contrariando as evidências, uma 
solução possível. Curiosamente não são poucas àquelas 
pessoas que possuem tudo o que um homem gostaria 
de ter: uma família incrível, um trabalho formidável, 
uma rede de amigos invejável, que encontraram nas 
drogas, "experiências incríveis" nunca imaginadas e a 
busca pelo inalcançável. Infelizmente, depois de 
algumas horas, quando não minutos, esta sensação 
passa, e logo o vazio volta a existir, e depois de terem 
perdido suas famílias, arruinado suas carreiras, estarem 
endividados, àquela frase ganha um sentido muito 
mais intenso: "Que droga!".

Este vazio cujo ser humano sente não será 
preenchido por nada que este mundo possa lhe 
oferecer, pois é fruto de sua desobediência a Deus. Seu 
distanciamento do Criador deixou este vácuo em sua 
alma, e hoje por conta disso, faz somente àquilo que é 
contrário a vontade dEle. Há apenas uma solução para o 
homem que busca por signi�cado: Jesus Cristo; Ele é o 
único capaz de preencher o vazio de um coração 
carente; idólatra de si mesmo; das drogas e de tudo que 
toma o lugar, onde apenas o Criador deveria estar e 
reinar. Se sua vida hoje está uma "droga", ou perdida 
por conta delas, não perca tempo, e a entregue nas 
mãos do Único que tem todo o poder para 
transforma-la.

"Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que 
satisfaz." João 10:10b - NVT
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Não tenho certeza se a frase de murmuração de 
décadas passadas perdura até os dias de hoje, mas 
antigamente quando os pais não satisfaziam às vontades 
de seus �lhos, o que precedia a disciplina, 
provavelmente, seria a curta e "poética" frase: "Que 
droga!". Era muito comum ouvir esta expressão porque na 
perspectiva da criança algo ruim havia acontecido, e 
tinha sido uma "droga"!

Curioso como por vezes as crianças acertam os 
termos pejorativos que escolhem desde tão novos. Não 
por fazerem sentido, tampouco por serem incentivadas, 
mas pelo fato da palavra "droga" nos remeter a algo, 
incontestavelmente, degradante. A referência a qual faço 
difere dos remédios, pois também são tipos de "drogas", 
no entanto, quero ater-me àquelas que entorpecem, 
alterando o estado de consciência das pessoas. Ilusões 
fabricadas para proporcionarem curtos momentos de 
prazer, contudo, o que nelas embarcam têm um futuro 
terrível. 

Você não encontrará nas Escrituras um texto que 
fale explicitamente sobre o uso de drogas como 
maconha, cocaína, crack, entre outras, mas encontrará, 
por exemplo, sobre o uso excessivo de bebida alcóolica. 
No período bíblico esta era a "droga" a ser combatida. (Ef 
5.18; Gl 5.21) Embora não haja um texto objetivo sobre 
drogas, vemos em Apocalipse 21.7-8  o autor fazendo 
referência aos que praticavam feitiçaria, e naquele tempo 
eram estes que manipulavam os "fármacos", para 
entorpecer, por meio de suas poções e encantamentos, 
ligados a práticas ocultas do antigo oriente. Por qual 
motivo tantos ainda caem nas armadilhas das drogas? 
Será possível que ainda falte informação convincente?

O homem está constantemente em busca de 
signi�cado, um sentido pelo qual viver. Em meio às suas 

Lucas Tutui
tutui@igrejafonte.org.br

Que droga!
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Ah se você...Fernando Leite

PRELETOR

Fernando Leite

Escola Bíblica

Fé cristã e ciência contemporânea:
Ciências da vida

CURSO PROFESSOR SALA
Roberto Covolan e
Welbe Bragança 01

ADULTOS

Currículo Semear

Combatendo as seitas e heresias
(curso exclusivo para jovens)

CURSO PROFESSOR SALA

Dividido por faixa etária Diversos

A anatomia da sabedoria Lucas Lisboa

Wagner Fonseca e
Douglas Costa

10

03

PREAS

- - -Adolescentes

Jovens

Infantil

manhã
09h30 às 11h00

noite
18h00 às 19h30

Da derrota à vitória Alcides Baizoli 05

Educação de filhos - 0 a 5 anos Min. Educação de Filhos 02

Classe de Integração

CURSO PROFESSOR SALA

Min. de Integração 06

Catolicismo à luz da Bíblia Guilherme Wood 08

Bibliologia: A suficiência das Escrituras Élcio Fernandes 07

Adalberto Vargas 06Casamento: Uma parábola de permanência
e uma dádiva temporária

Ricardo Cota 08O mal que habita em mim

Vlademir Hernandes 07Harmonia dos evangelhos

ADULTOS



Igreja Batista Fonte | 08 de março de 2020

PROGRAMAÇÕES

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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Enfrentando as di�culdades com Deus: Ah se você... - Salmo 81
Preletor: Fernando Leite

ANOTAÇÕES

Introdução
Sl 81.1-3,10,16

1ª Consciência: Era determinação divina
Sl 81.4-5; Lv 23.24,34; Hb 10.25; Sl 81.1

2ª Consciência: Graça divina sobre nós
Sl 81.1,4-5; Dt 7.6-8

3ª Consciência: Redenção da escravidão
Sl 81.5-7; 1Pe 1.18-21; Ap 5.11-13
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4ª Consciência: Propósito da libertação
Sl 81.7; Ex 19.16; Hb 12.21; Sl 81.8-9,5,7; Ex 17.7; Sl 81.10; 
Cl 1.13-14;    Gl 5.1,13

Conclusão: Suas escolhas afetam sua vida
Sl 81.11-12; Pv 26.12; Pv 33.5; Mt 23.37; Sl 81.13-16 

Louvamos a Deus juntamente com Fábio e Karina 
Souza pelo nascimento do Benjamin no dia 16/02. 
Que o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para 
criá-lo em Seus caminhos.

Nascimento

O presidente da ADORE convoca os membros para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária às 
11h30min, no dia 15 (quinze) de março de 2020 na 
sede administrativa da Igreja Batista Fonte, 
localizada na Rua Tenente Alberto Mendes Jr. nº 5 - 
Vila Independência - Barão Geraldo - Campinas – SP, 
para tratar das seguintes ordens do dia: 
Apresentação do Relatório Financeiro do 
exercício de 2019, Mudança na diretoria e 
Conselho Fiscal, Abertura de uma Regional em 
Paulo Afonso e informar sobre a transferências 
de quotas da Ghephen. Com quorum de metade 
mais um dos membros. Caso não haja quorum 
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, 26 de fevereiro de 2020.

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE

O Presidente da Igreja Batista Fonte convoca os 
membros para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária no dia 22/03/2020, em primeira 
convocação às 11h15, com a maioria absoluta dos 
membros e em segunda convocação, 15 (quinze) 
minutos após a primeira chamada, com a presença 
de qualquer número de membros, na sede da Igreja, 
para tratar da seguinte ordem do dia: prestação de 
contas e relatório do Conselho Fiscal com 
relação ao exercício de 2019.

Assembleia Geral Ordinária


