
MINISTÉRIO
DIACONIA

Introdutores
04 – Francisco(Assis) e Leúde
11 – João Costa e Leila Reis
18 – João Oliveira e Maria da Glória
25 – Julio e Neusa Turato

reCePÇÃo
04 – Daniela Viana e Danieva
11 – Ester Reis e Geni
18 – Izabela e Jessica Vicente
25 – Loryene e Marcia Moraes

sonoPLAstIA
03 e 04 – Ricardo – Sillas – Leonardo
10 e 11  – Felipe – Danilo – Diogo
17 e 18 – Ricardo – Sillas – Leonardo
24 e 25 – Felipe – Danilo – Diogo

dIrIGentes do CuLto
04 – Santana 
11 – Dagoberto
18 – Adriano Lúcio
25 – Urubatan 

BerÇÁrIo – MAnHÃ
Euda, Isabel Bacelar, Ivone

BerÇÁrIo – noIte
04 – Amanda L., Carmem, Cercila, Doracy, Irene, 
11 – Ana Paula Brito, Carmem, Cercila, Doracy, Irene, 
18 – Amanda Loiola, Carmem, Cercila, Doracy, Irene, 
25 – Ana Paula Brito, Carmem, Cercila, Doracy, Irene

PLAntÃo dIAConAL
04 – Samuel (2522-2742)
11 – Teixeira (2079-1016)
18 – Carlos Araújo (2073-6503)
25 – Sergio Moura (2053-0032)

CentrAL de orAÇÃo
IBCF (22053241 – 20712731 – 20790517)
Isabel Oliveira (2944-5856)
Josina (27418013)
Yraides (34936800) 

IGreJA BAtIstA
CAsteLo Forte

Associada as Igrejas Batistas Regulares de 
São Paulo

nosso ProPÓsIto
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

AMAdo VIsItAnte
Para que você viva uma vida de 
liberdade espiritual, é preciso 
primeiro ter um encontro com Jesus 
Cristo.  É preciso viver unido com 
Jesus Cristo, pois Ele é a Verdade, 
e só a Verdade li be rta. Portanto, 
esperamos que em nosso meio 
você tenha um alegre encontro com 
a pessoa do Senhor Jesus Cristo. 
Estamos alegres com sua presença!

 Se Deus  
é o seu sócio, 
faça grandes 

planos

Quando você fala abril ou abriu, à princípio, ninguém entende exatamente do 
que você está falando. Estas são duas palavras homófonas, isto é, palavras de 
pronúncia semelhantes em que apenas o contexto do diálogo, define se é o 
mês ou o verbo.
Estamos no mês de abril! Com os lábios falamos do mês, com os braços 
afirmamos nossa fé no Deus que realiza milagres e o impossível em resposta a 
oração: Abriu! 
Portanto, creia:
Num mês Deus pode recuperar 400 anos. 
Num mês Deus pode recuperar uma vida inteira.
Num mês uma nação inteira pode se render a Cristo. 
Num mês Deus pode lhe tirar do buraco e colocar em posição de honra. 
Num mês Deus pode realizar sonhos que estão sonhados há muito tempo. 
Num mês Deus pode declarar que a restituição iniciou ou se completou. 
Num mês Deus pode salvar toda sua família. 
Num mês Deus pode lhe conceder um negócio que significa sua aposentadoria. 
Num mês Deus pode fazer algo especial em qualquer área de sua vida.
Num mês Deus pode nos dar toda verba para a construção do Projeto Crear! 
Caminhe em abril com a alma cheia de fé, expectativa e esperança. Leia os 
textos a baixo, peça a Deus-Espírito Santo que fale ao seu coração. Leia o 
contexto imediato para compreender ainda mais. Medite e peça a Deus que o 
leve a orar a partir da compreensão da Sua Palavra.
Havendo, pois fome sobre a terra abriu José todos os celeiros, (Gn 41:56)
Esdras abriu o livro (a palavra de Deus) á vista de todo o povo. (Ne 8:5)
O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. (Is 50:5)
Estando Ele (Jesus) a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu... (Lc 3:21)
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras; (Lc.24:45) 
Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, 
temente a Deus nos escutava; o Senhor lhe abriu o coração para atender às 
cousas que Paulo dizia. (At.16:14)
Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos 
adversários. (I Cor.16:9) 
Que o Senhor Jesus alegre o seu e o nosso coração com grandes manifestações 
da Sua graça e do Seu poder. Que tenhamos fé para buscar e que possamos 
também dizer, em abril Deus abriu coisas fantásticas para mim, para a IBCF, 
através de mim e através da IBCF. Amém!

seCretÁrIA seg. à qui., 13h às 17h - secretaria@ibcf.com.br
PAstores seg. à sex., 9h às 20h IBCF
20712731 – 20790517 – 2205-3242 www.ibcf.com.br
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Ensaio Cj. Vozes de Adoração – 15h30
Reunião de Oração – 20h (finanças)
Reunião de Jejum/Oração – casa da ir.Maria Dileuza – 9h
CoolTeens – 19h30
Ensaio Cj. Boas Novas – 20h
Ensaio Cj. Boas Novas – 20h
Passeio Cultural – Museu do Ipiranga (saída: 08hs)
Ensaio Cj.Musical  CREAR – 9h 
Momento Novo – 19h
E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Tempo de oração – Finanças – 17h45 - Celebração/  
Ressurreição Abriu as portas para a Fidelidade – 18h
Ensaio Cj. Vozes de Adoração – 15h30
Reunião de Oração – 20h (missões) 
Reunião de Oração/Jejum – casa da ir. Adaíde – 9h
CoolTeens – 19h30
Ensaio Cj. Boas Novas – 20h
Ensaio Cj. Boas Novas – 20h
Ensaio Cj.Musical  CREAR – 9h
E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Tempo de oração – Missões – 17h45 - Celebração/  
Ressurreição Abriu as portas para ESPERANÇA  – 18h
Cerimônia Nupcial – irm.Roberto Leal e Viviane
Reunião de Oração/Jejum – casa da ir. Isabel Bacelar – 9h
CoolTeens – 19h30
Ensaio Cj. Boas Novas – 20h
Ensaio Cj. Boas Novas – 20h
Ensaio Cj.Musical  CREAR – 9h
E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Tempo de oração – IBCF – 17h45 - Celebração/  
Ressurreição Abriu as portas para COMUNHÃO – 18h
Culto Celebração – Maior Idade – 20h
Ensaio Cj. Vozes de Adoração – 15h30
Reunião de Oração – 20h (família)
Reunião de Jejum/Oração – casa da ir.Luzia – 9h
CoolTeens – 19h30
Ensaio Cj. Boas Novas – 20h
Ensaio Cj. Boas Novas – 20h
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dia 06 de março – em razão da comemoração do 4º aniversário da Congregação 
Batista Betel, na Vila Carmosina, o  grupo Boas Novas foi convidado para louvar e e 
exaltar ao Senhor, bem como, edificar as pessoas ali presentes. 
dia 13 de março – realizou-se o Luau no estacionamento da IBCF, organizado 
pelos jovens do Momento Novo. Cerca de 150 jovens estiveram erguendo suas vozes 
e sendo desafiados a viverem para Deus, como testemunho vivo do evangelho. 
Estiveram presentes os jovens das seguintes igrejas: IBCF, IB Bereiana, IB Parada XV, IB 
Cidade Tiradentes, IB Shekináh. Cremos que esse foi o primeiro passo de um grande 
movimento entre os jovens de nossa região. Deu seja louvado!!!
dia 20 de março – realizou-se a cerimônia nupcial dos irm.Marcos e Evelin.  Louvado 
seja o Senhor pelo agir na vida desses amados como o mais recente casal em nossa 
IBCF. Deus os abençoe! 
dia 21 de março – apresentamos no período da EBD o projeto de trabalho de acordo 
com o propósito da IBCF, bem como, o Projeto CREAR, as novas instalações para as 
nossas crianças. Contamos com a contribuição de cada membro da IBCF a partir do mês 
de Abril, até o seu término em Abril-2011. Que o Senhor seja louvado, e que nos dê toda 
a direção do projeto.
dia 27 de março – realizamos o Chá das Mulheres(evangelístico) com o tema 
“Mulheres que Surpreendem”. Foi um tempo precioso de comunhão e proclamação do 
evangelho, através do grande número de mulheres visitantes. Deus seja louvado pela 
vida das amadas irmãs que organizaram tão majestoso e frutífero evento!
dia 30 de março – realizamos o primeiro culto de celebração do ano de 2010. Foi um 
tempo muito apreciável em louvor e adoração ao Senhor com a Maior Idade. Deus seja 
louvado por um culto tão abençoado!

FAlANDO AO CORAÇÃO

“PORQUE EU SEI QUE O MEU REDENTOR VIVE...” (Jó 19:25)

COOlTEENS

O Redentor (Jesus) está VIVO! 01 Andréa Maria
01 Beatriz Miranda  
(filha dos irm. Edison e Alessandra)
01 Guilherme Miranda  
(filho dos irm. Edison e Alessandra)
02 Aline Costa
02 Cátia Albuquerque
02 Thais Albuquerque  
(Filha dos irm. Elizeu e Cátia)
02 Raquel Seara
03 Kamila Batista
03 Lucélia Lima
05 Armando Eleutério
06 Mateus Onishi
07 Gabrielle Melo
07 Gabrielle Seara 
 (filha dos irm. Rodrigo e Mônica)
10 Cleusa Tatto
10 Jonatas Barrios
10 Maria Dileuza
10 Matheus Albuquerque  
(Filho dos irm. Elizeu e Cátia)
10 Rafael Santana
11 Nathan Brasilino  
(Filho dos Irm. Pr Emerson e Andréia)
13 Davi Brasilino  
(Filho dos Irm. Pr Emerson e Andréia)
13 Elaine Santos
13 Sidnei Coutinho
15 Felipe Josué  
(Filho dos Irm. Pr Emerson e Andréia)
16 César Tatto
16 Mônica Seara
17 Namirdes Santos
17 Nathalia Fagotti  
(Filha dos irm. Marcelo e Verônica)
19 Eduarda Estrela  
(Filha dos irm. Urubatan e Ana Paula)
20 Gabriela Batista 
20 Letícia Batista
21 Adaide Silva
21 Elizabete Menezes
21 Isabel Bacelar
21 Mariana Santos
22 Fernando Briques
24 Henrique Augusto
24 Matheus Melo  
(Filho dos irm. Valmir e Márcia)
25 Kelli Santos
26 Zenildes Araujo
27 Daniel Brito
27 Siomara Coutinho
28 Adelcino Oliveira
29 Joyce Roberta
29 Luzia Guerreiro
29 Giovanna Salles (Filha da irm Danieva)

ANIVERSARIANTES
DE ABRIl

ACONTECEU NA IBCF

A FAMÍlIA COM AlEGRIA

Cristo ressusCitou, aleluia!

“Ora o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado 
é a lei.Mas grã ças a Deus que nos dá a vitória por nosso 
Senhor Jesus Cristo” (1Co 15:56-57)

É o Senhor ressurreto da glória que dá vida de alegria em nossa 
vida conjugal, e nosso lar. À medida que crescemos em Cristo 
Ressurreto, ficamos sempre mais conscientes de nossos erros 
e imperfeições. E, por um olhar de fé, devemos ver a nossa 
velha natureza na cruz, crucificada com Cristo, para entrarmos 
na posse da vida conjugal espiritual dada pela ressurreição 
de Jesus. Essa vida do alto deve preencher todos os domínios 
de nossa vida a dois, porque agora estamos livres do poder 
do pecado. Por isso podemos de agora em diante, estarmos 
cheios da alegria de ser família pela presença do Salvador 
Ressuscitado! Pense nisso!

Assim como o grande servo de Jó declarou quando se viu cercado por todos os lados: o diabo, o 
acusando diante de Deus-Pai, os seus amigos julgando-os em suas atitudes, e os seus próprios 
pensamentos por toda a sua situação de sofrimento, para cada membro da IBCF, deve ser uma 
afirmativa de fé em nosso dia-a-dia.

Melhor do que Jó, reconhecemos que o nosso Redentor (o Senhor Jesus Cristo), ressuscitou e está 
vivo à direita de Deus-Pai intercedendo por cada um de nós. Pela fé, vemos-O vivo como nosso 
advogado, reprimindo o adversário, dando-nos triunfo em todas as lutas. Sabemos e cremos de fato 
que o Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Temos 
certeza disso. Sendo assim, cremos que Ele veio para destruir as obras do diabo, e, em Seu Nome, 
que está acima de todo nome, há autoridade e poder para libertar-nos de todos os planos malignos 
e tornar vitoriosa a obra confiada aos nossos cuidados.

“Porque eu sei que o meu Redentor vive”, deve ser o nosso grito de guerra da fé. Deve ser o 
nosso abrigo, o nosso repouso, a nossa garantia, o segredo da nossa alegria, paz, vitória, diante das 
mesmas acusações feitas contra Jó em nosso cotidiano.

Portanto, que esta expressão encontre eco em cada coração dos membros da IBCF, porque 
a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos é a fonte, a razão, a base da alegria 
indizível(que não se pode dizer ou exprimir, extraordinário) de nosso viver cristão. Jesus Cristo 
ressuscitou, aleluia!

“E crescia o menino [Jesus] em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e os homens.” (Lucas 2:52)
A adolescência é um período de crescimento, de aprendizado, de treinamento para a vida. Mas, 
infelizmente, muitos só crescem em estatura, isto é, em físico, em tamanho. Seu corpo muda a cada 
dia. Não só esteticamente e exteriormente, mas internamente. Hormônios são produzidos em escala 
ascendente e com isso há novas sensações, o despertar para o sexo oposto, uma sensação de poder, de 
não depender. O pensamento é: já sei, já aprendi, já sei decidir, meus pais ou meus orientadores estão 
por fora. Quem age assim, desperdiça um tempo precioso, pois não cresce em graça e em sabedoria.     
O crescimento completo do filho de Deus não é do tipo físico-emocional, como apregoa o mundo. 
Vai muito além disso: é crescer em estatura, mas, principalmente, em graça e sabedoria. Graça aqui 
está no sentido de ser gracioso, de se doar, de não resistir. Quem age assim, ama, ajuda, compreende, 
obedece, ouve. Sabedoria não se confunde com inteligência, embora que o sábio sempre será mais 
inteligente. Ser sábio, segundo Deus, é afastar-se do mal, é temer a Deus. Um adolescente que busca 
esse crescimento, com certeza será motivo de alegria para Deus e para os homens.
Agenda Coolteens de Abril:
Todas as Quintas-feiras: na IBCF às 19:30hs
Dia 10: Passeio Cultural – Museu do Ipiranga (saída: 08hs da IBCF – retorno 17hs)
Obs: Preço do passeio ao Museu: condução (2 ida, 2 volta) + R$ 4,00 entrada + lancheA


