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IGREJA BATISTA CASTELO FORTE
Associada as Igrejas Batistas Regulares de São Paulo

Produzir homens e mulheres  pessoas 
íntegras em uma sociedade 
corrupta, comprometidas com 
Jesus Cristo e à Membrezia em 
sua Família, desenvolvê-las e 
equipá-las para o seu Ministério 
na comunidade, enviá-las para a 
sua Missão no mundo e em tudo 
Magnificar o nome de Deus

_nosso propósito

“Porque o tempo está chegando quando as pessoas 
não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos 
ouvidos, amontoarão para si doutores para atender às 
suas próprias paixões, e afastar-se de ouvir a verdade e 
se perder em mitos.” (2 Tim.4:3-4)

Todos nós somos suscetíveis a acreditar em mentiras, em 
determinado momento. O mundo é mágico no apresentar seus 
produtos falsificados, como sendo um artigo genuíno. É de se 
supor que, porque os cristãos são seguidores da Verdade, seriam 
menos suscetíveis a tais mentiras. A verdade, porém, é que os 
cristãos acreditam em muitas mentiras, coletivo ou individual-
mente. Eu escolhi estas cinco mentiras, porque eu vi pessoalmen-
te elas se infiltrar na IBCF, e na vida dos meus amigos e família, 
inclusive em minha própria vida. No meu modo de pensar as 
cinco mentiras que os cristãos acreditam são:

1. A IBCF não é necessária:
Em outras palavras, não há problema em ser um cristão solitá-

rio, porém, negligencia-se na leitura diária da Bíblia, todo o texto 
que versa sobre Corpo, comunhão e interação entre o Senhor Je-
sus e as pessoas, bem como, o servir uns aos outros(mutualidade),  
a prestação de contas e relacionamento uns com os outros.

2. Tudo que os cristãos precisam fazer é ser “bom” e 
agir de maneira “legal”:

Esta mentira é uma das maiores armas do inimigo. Ele quer 
nos fazer crer que se nós apenas “agirmos” de certa maneira e 
manter as aparências (ou seja, fazer boas obras, além da graça) 
que estaremos bem. O diabo quer nos convencer de que somos 
capazes, em nossa própria força, para cumprir a vontade de Deus, 
rejeitando, assim, a orientação, poder e conselhos disponíveis de 

Deus-Espírito Santo. No entanto, é por meio de Deus-Espírito San-
to que somos capacitados para fazer a obra de Deus-Pai. 

3. Deus não se importa com as pequenas coisas:
Ele está muito ocupado com todas as grandes questões. Te-

nho lutado pessoalmente (e ainda luto) com esta mentira. Deus 
com certeza se importa conosco. Ele sabe o número de cabelos 
em nossa cabeça. Ele se deleita em ouvir a nossa voz clamando: 
Abba Pai. Deus se preocupa com os detalhes das nossas vidas, 
fixando residência e enchendo-nos de paz. 

4. Acreditamos que somente pastores ou os da “lide-
rança” devem servir no Reino:

Igrejas usam palavras como pastor, conselheiro, ministro ou 
de qualquer leigo. Eles são, essencialmente, dizendo que você 
deve ser um profissional para servir ou levar dentro do corpo.

A beleza do Corpo de Cristo é que Deus-Pai chama homens, 
mulheres, jovens, adolescentes, maior idade, crianças para fa-
zer a Sua obra extraordinária. Não precisamos de diplomas ou 
títulos, precisamos apenas de três coisas: vontade, fé e unção 
de Deus-Espírito Santo.

5. Deus quer que sejamos felizes:
Com certeza, Deus está mais preocupado com a nossa san-

tidade do que com a nossa felicidade.
Deus quer que sejamos um monte de coisas: justo, santo, 

amoroso, puro, humilde, misericordioso, etc, mas, “feliz” não 
está na lista. A verdade, porém, é que ser feliz e contente em 
nossas vidas diárias é um subproduto do seguir a Jesus com um 
coração obediente, mas não é a razão maior de segui-Lo.

Em relação às cinco mentiras, estamos de fato acreditando 
ou lutando contra?

SECRETÁRIA seg. à qui. 13h às 17h / secretaria@ibcf.com.br  
 20712731 – 20790517 – 2205-3242 PASTOR seg. à sex., 9h às 20h IBCF
www.ibcf.com.br

“..mas o povo que conhece ao 
seu Deus se tornará forte e 

fará proezas...”Dn.11:32

JULHO  2013
www.ibcf.com.br
 11  20712731

5 MENTIRAS 
QUE OS 

CRISTÃOS 
ACREDITAM!

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

E.B.D. - 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 15h45
Culto de Celebração da Família – 18hs
Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Aula de Música para Lideres – 19h30
Aula Coral Boas Novas – 20hs
Reunião de Oração – 20hs (Finanças)
Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Célia Brito – 9hs
Reunião com os adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Coolteens – 19h30 na IBCF
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Coral Adolescentes – 10h30
Ensaio Grupo de Louvor – 12h45
Café da Fidelidade  –  9hs
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs
Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Aula de Música para Lideres – 19h30
Aula de Música para iniciantes – 19h30
Reunião de Oração – 20hs (Missões)
Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Inez  – 9hs
Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Coral Adolescentes – 10h30
Ensaio Grupo de Louvor – 12h45
Brasileirando – 17hs
E.B.D. - 9hs
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18hs
Conjunto Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Aula de Música Lideres – 19h30
Aula Coral Boas Novas – 20hs
Reunião de Oração – 20hs (IBCF)
Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Coolteens – 19h30
Ensaio Coral CREAR- 09hs
Coral Adolescentes – 10h30
Chá Feminino – 15h00
E.B.D. - 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 15h45
Culto de Celebração e Ceia do Senhor  – 18hs
Conjunto Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Culto de Celebração da Maior Idade – 20hs
Aula de Música para Lideres – 19h30
Reunião de Oração – 20hs (Família)

INTRODUTORES
07 – Teixeira e Edmea
14 – Toninho e Zeni
21 – Carlos Araujo e Cleuza Araujo
28 – Assis e Elizabete Menezes

RECEPÇÃO
07 – Cesar Tatto e Alessandra Miranda
14 – Roberson e Alexsandra Luna
21 – Carlos Gregório e Camila Paiva
28 – Aurea Eunice e Juliana Feitosa

SONOPLASTIA
06 e 07 – Henrique e Jonatas
13 e 14 – Ricardo e Mateus
20 e 21 – Diogo e Leonardo
27 e 28 – Henrique e Jonatas

DIRIGENTES DO CULTO
07 – Douglas, 14 – Dagoberto,  
21 – Fabiano, 28 – Urubatan

DIRIGENTES E.B.D.
07 – Célia Brito, 14 – Santana,  
21 – Reginaldo, 28 – Damaris Brito

DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
03 – Fabiano, 10 – Santana, 17 – Pr. Was-
ley, 24 – Flávio, 31 – Pr. Roberto

BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE 
07/14/21/28 – Doracy, Euda, Gildene, 
Irene, Isabel Bacelar, Ivone e Sabrina

PLANTÃO DIACONAL
07 – Acácio (2254-8409)
14 – Carlos (2073-6503)
21 – Toninho (2554-1084)
28 – Samuel (2522-2742)

CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (2205-3242 / 2071-2731 / 2079-0517)
Isabel Oliveira (2944-5856)
Josina (2741-8013)
Yraides (3493-6800) 



Eu Amo a Minha Igreja!
Um dos maiores erros que fazemos como membros da IBCF é o 

de subestimar a batalha espiritual do nosso dia-a-dia. Como segui-
dores de Jesus, sempre ansiamos ser um impacto com a nossa vida 
Nele, mas, sempre enfrentaremos oposição. Então, muitas vezes 
fazemos da pessoa errada, o nosso adversário. Isto é, o nosso cônju-
ge não é o inimigo. Os nossos irmãos em Cristo não são o inimigo. 
Nossos filhos não são o inimigo. Nossa família não é o inimigo.

Temos um inimigo que procura nos matar e nos destruir. Ele 
sempre atacará as relações que mais significam para nós. Ele 
irá distorcer a verdade. Ele irá confundir motivos. Ele vai fazer 
parecer que aqueles que mais amamos, a nossa IBCF são contra 
a nossa vida, pois o seu desejo é nos dividir e destruir. Portanto, 
sendo mais que vencedores que amam a IBCF, devemos:

(1). Humilhar-nos na presença do Senhor, reconhecendo e 
crendo que a batalha pertence a Ele, pois o poder de Deus se 
aperfeiçoa em nossa fraqueza.

(2). Reconhecer que o nosso conflito relacional com as ou-

tras pessoas é motivado pelas forças espirituais comandadas 

pelo inimigo( o diabo), que está tentando destruir o nosso rela-

cionamento com o Senhor e com a IBCF.

(3). Se possível, sempre orarmos uns com os outros (cônju-

ge, familiares, irmãos e irmãs em Cristo), pedindo a presença 

constante do Senhor em nosso relacionamento, para nos dar 

força e discernimento.

(4). Sempre crer na promessa de que maior é Aquele que 

está em nós do que aquele que está no mundo.

Portanto, amados e amadas da IBCF, vamos parar de lutar 

com o inimigo errado. Mesmo sendo injustiçados, jamais per-

mitamos que a malícia, ira, amargura, inveja, permeiam o nosso 

coração. Ao contrário, que estejamos sempre prontos para ou-

vir e tardio para falar, procurando a nossa santificação e não a 

nossa justificação. Que estejamos sempre prontos para perdoar 

verdadeiramente, tudo fazendo para a glória e honra do Senhor 

Jesus! Lembre-se: EU AMO A IBCF!

“Sabei que o SENHOR é Deus; foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; somos 
povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas portas dEle com gratidão, e em 
Seus átrios com louvor; louvai-O, e bendizei o Seu nome” (Sl.100:3-4).

Você tem sido agradecido a Deus? Entrado em Sua presença com gratidão? 
Nós temos certa “dificuldade” em expressarmos gratidão. Recebemos e não sabemos 

como agradecer. O ser grato é uma atitude de um servo de Deus e motivos não nos faltam 
pra agradecermos a Ele. O Senhor é o Criador, tudo o que existe foi criado por Suas mãos 
e por isso devemos dar graças por aquilo que somos e temos (Sl 148:1-5). O ar que respi-
ramos; o sol de toda manhã; o cantar dos pássaros, enfim tudo que há, devemos como o 
salmista nos alegrar pelos Teus feitos (Sl 92:4). Devemos dar graças ao Senhor, pois Ele nos 
deu vida e uma vida eterna por meio de Jesus Cristo (Rm 6:22-23). Agradecer também por 
ter nos escolhido para ser Seu povo e desfrutar das Suas bênçãos (Sl 100:3), pelo perdão 
e nova chance que recebemos através da Sua misericórdia, que se renova a cada manhã!

O Senhor não nos deixa faltar o que comer e o que vestir (Mt 6:25-32). Ele sabe do que 
necessitamos, e derrama a cada dia Suas bênçãos sobre nós, nos dando além do que pedimos 
e imaginamos. Graças também pelos planos e propósitos que o Senhor tem estabelecido em 
nossas vidas (Jr 29:11). Como é bom realizar a Sua vontade e esperar em Seu tempo! Deve-
mos ser gratos a Deus pelos livramentos, pelas súplicas atendidas, pelo conforto em nossos 
corações, por nos fortalecer em meio às tempestades. Por estar conosco todo o tempo! 

Oramos pedindo e clamando a Deus, mas quando somos respondidos nos esquece-
mos completamente de agradecer. Temos que ter essa atitude de gratidão, de chegar 
ao Senhor e dizer “Muito Obrigado Senhor pelas maravilhas que tem me feito!”.  “Gra-
tidão é a atitude natural de quem conhece Deus”. Observe em Sua vida o agir de Deus, 
motivos não lhe faltará para agradecê-Lo! Pense Nisso! (Raquel Campos)

01 – Antonio Rodrigues

02 – João Vitor (filho dos irmãos Taylor e 

Simone)

02 – Rosângela Costa 

03 – Felipe Nascimento

06 – Danilo Silva 

07 – Vanda Fernandes 

08 – Anna Helaysa

09 – Danielle Costa 

09 – Ricardo Salles 

11 – Luis Borges

12 – Andréa Almeida 

12 – Danieva Santos 

13 – Lucas Silva 

15 – Gabriela Souza 

15 – Ester Reis 

15 – Márcia Melo

16 – Carmem Seara

16 – Thais Salles (filha da irmã Danieva)

16 – Gabriel Santos 

17 – Geni Britto 

18 – Lucas (filho do irmão Armando Eleutério)

18 – Ricardo Miranda 

18 – Sandra Nery 

20 – Laura (filha dos irmãos Azeilto e Lucélia)

21 – Caio (filho dos irmãos Ederson e Patrícia)

24 – Fernanda (filha dos irmãos Eugênio e 

Andra)

25 – Maria do Carmo

27 – Maria Iracema

27 – Miguel (filho dos irmãos Paulinho e Elaine)

29 – Giulia Fernandes (filha dos irmãos Silvio 

e Gabi)

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“DEUS SEMPRE DÁ O 
SEU MELHOR PARA 
AQUELES QUE DEIXAM 
A ESCOLHA COM ELE”

_missão IBCF

“Produzir pessoas com 
caráter íntegro e 
frutíferos discípulos
de Jesus”

8. QUANDO VOCÊ NÃO SABE O QUE FAZER, 
DEIXAR QUE O GOOGLE SEJA SEU GUIA.
Não sei o que fazer nesta situação paternidade? Google! Há 
muito grande conselho que vai apontar sempre seus filhos a 
Jesus, e ajudar a sua família crescer. Use o Google, e o Google 
sozinho. Sempre devemos ter muito cuidado com o que lemos 
na internet. Encontre um pai (ou dois ou três) e pedir-lhes para 
falar em sua vida como um pai. Cerque-se de pessoas mais 
sábias do que você e troque ideias com eles, crescendo a partir 
de sua sabedoria e experiência. 

9. ENQUANTO ELES NÃO  
ESTÃO ME INCOMODANDO!
Eles estão assistindo a algo que pode ser um pouco impróprio 
para sua idade? Jogando com algo que não deveria? Passar 
demasiado tempo no Facebook? Bem, pelo menos eles estão 
fora de perturbá-lo por um par de horas. 

Saiba o que está influenciando o seu filho. Estabeleça limites, e 
cumpri-os, pois a mídia molda mentes de seus filhos de maneira 
poderosa. Pense Nisso!

_a família com alegria 

9 maneiras que pais e mães  
devem evitar para corrigir seus filhos

Grato a Deus

09/junho – Dia do Pastor e Projeto 
CREAR – Realizamos um café especial para 
a comemoração do dia dos nossos pasto-
res (Pr.Roberto e Pr.Wasley), em considera-
ção e honra ao bom trabalho que eles tem 
feito na direção espiritual da nossa IBCF. 
Também, fomos desafiados para o reinício 
da obra do Projeto CREAR, cujo término 
está previsto para Novembro/2013.
 15/junho – Encontro/Jantar dos Casais 
– Realizamos um jantar especial e uma 
Programação Maravilhosa, com o tema: 
Seu casamento pode dar certo! Um 
tremendo desafio para os casais da IBCF e 
também para os casais visitantes (sessenta 
casais). Que programa maravilhoso! No 
final do evento, recebemos de primeira 
mão um jornal com destaque de cada casal 
presente. Louvado seja o Senhor Jesus pela 
vida dos componentes da equipe organiza-
dora. Muito obrigado! Valeu demais!! 
22/junho – Tarde do Cochilo III – 
Com a ótima e competente ministração 
pelo ir.Agostinho, tivemos um progra-
ma muito alegre e participativo com 
a Maior Idade da IBCF. Foi um tempo 
muito precioso de comunhão e muito 

cochilo!!!  Muito obrigado! Deus aben-
çoe a equipe organizadora! Parabéns!
28/junho – Vigília de Oração  – Realiza-
mos a segunda vigília de oração de 2013. 
Foi um bom tempo de intercessão por vá-
rios segmentos da IBCF, do nosso Bairro, 
da nossa Cidade e da nossa Pátria. Deus 
abençoe os membros que ali estiveram, 
como também à equipe organizadora!
30/junho – Culto de Celebração - 
Gratidão – Realizamos o primeiro culto 
cantado em gratidão ao Senhor de 2013. 
Ouvimos vários testemunhos, assistimos a 
um filme de uma história de alguém grato 
ao Senhor, apesar das adversidades. Can-
tamos, oramos, e ouvimos uma excelente 
exposição da Palavra de Deus, sobre Felici-
dade. Tudo de bom!
30/junho – Desafio do Projeto CREAR 
– Louvamos a Deus pela vida e pela gene-
rosidade dos membros da IBCF, em contri-
buírem com o projeto. Louvado seja Deus, 
pois através do Seu poder, ultrapassamos 
cerca de 3% do alvo mensal(103%). 
Agradecemos a todos que participaram 
desta maravilhosa vitória! Vamos alcançar 
e ultrapassar o alvo no mês de Julho?

_aconteceu em junho


