
E.B.D. - 9hs

 Culto de Celebração da Família – 18h

Aula de Música – Adolescentes 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30

Reunião de Oração – 20hs (Finanças)

Aula de Música Lideres – 20hs 

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Sandra Batista – 9hs

Coolteens na casa – 19h30

Programa Especial da Páscoa – Praça Brasil – 15h00

Ensaio Coral CREAR – 09h30

Café da Fidelidade  –  9hs

E.B.D. - 10hs

Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

Aula de Música – Adolescentes – 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30

Reunião de Oração – 20hs (Missões)

Aula de Música Lideres – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na loja da ir. Dileuza – 9hs

Coolteens na IBCF – 19h30

Aula de Música Vocal – 20hs

Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30

E.B.D. -  9hs

Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h

Aula de Música – Adolescentes – 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30

Reunião de Oração – 20hs (IBCF)

Aula de Música Lideres – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Josina – 9hs

Coolteens na casa – 19h30

Aula de Música Vocal – 20hs

Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

E.B.D. - 9hs

Culto de Celebração Ceia do Senhor – 18h

Aula de Música – Adolescentes –  19h30

Culto de Celebração da Maior Idade –  20hs

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30

Reunião de Oração – 20hs (gratidão)

Aula de Música Líderes – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Célia Garcia – 9hs

Coolteens na IBCF – 19h30

Aula de Música Vocal – 20hs

Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30

Visita Lar Vicentino (saída da IBCF às 14hs)

Tarde do Cachorro Quente – 16hs

E.B.D. - 9hs

Culto de Celebração Gratidão – 18h
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INTRODUTORES
01 – Agostinho e Antonia Inez
08 – Francisco (Assis) e Maria das Graças (Leila)
15 – Antonio Lucio e Zeni
22 – José Márcio e Sueli Reis
29 – Aldenicio e Irma Pedroso

RECEPÇÃO
01 – Wanderley e Nilda
08 – Vitor e Paula Brito
15 – Carlos Alexandre e Camila
22 –  Juliana e Larissa Custódio
29 – Alessandra Miranda e Mariana

SONOPLASTIA
31/03 e 01/04 – Ricardo e Mateus 
07 e 08 – Diogo e Leonardo
14 e 15 – Henrique e Jonatas
21 e 22 – Ricardo e Mateus
28 e 29 – Diogo e Leonardo

DIRIGENTES DO CULTO
01 – Elizeu 
08 – Dagoberto
15 – Urubatan
22 – Elizeu
29 – Dênis

BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE 
Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, Isabel 
Bacelar e Ivone

PLANTÃO DIACONAL
01 – Samuel (2522-2742)
08 – Teixeira (2079-1016)
15 – Acácio (2254-8409)
22 –  Toninho(2554-1084) 
29 – Carlos (2073-6503)

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

1O profeta Isaías profetizou que o Messias seria o Cordeiro 
prometido, sacrificado pelos pecados do mundo: “o Senhor 

fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos... como cordeiro foi 
levado ao matadouro; e, como ovelha muda perante os seus tos-
quiadores, ele não abriu a boca” (Is 53.6,7). 

2. Ele é chamado de Cordeiro de Deus a fim de nos revelar a 
Sua natureza. Sabemos que um cordeiro é o símbolo da ino-

cência e da pureza. Assim, Jesus é verdadeiro homem em todas as 
coisas, "tentado... à nossa semelhança, mas sem pecado."

3Ele é chamado de Cordeiro de Deus a fim de nos indicar o 
caminho. Ele veio a essa terra com um alvo claramente esta-

belecido por Deus que era ser morto pelos nossos pecados. "...
Digno é o Cordeiro, que foi morto." Ele não foi surpreendido ao 
ser executado, pois disse com santa determinação: "...mas preci-
samente com este propósito vim para esta hora."

4Jesus é chamado de Cordeiro de Deus para revelar o caráter 
da Sua vitória. A vitória de Jesus é, portanto, a vitória do 

Cordeiro. Pois há algo mais desamparado e dependente do que 
um cordeiro? O ser mais fraco realiza o ato mais grandioso que 
se possa imaginar. O cordeiro na sua fragilidade carrega o mais 
pesado fardo. Jesus conquistou a vitória totalmente além de qual-
quer esforço humano. De fato, ele "foi crucificado em fraqueza", 
mas ressuscitou em poder. Por isso, a expressão "Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo!" é tão poderosa em sua 
aparente contradição!

5O fato de que o pagamento pelo pecado só pode ser feito 
por uma vítima sem pecado é parte integral do tema da Re-

denção através de toda a Bíblia. Está claro que nenhum pecador 
pode pagar pelos seus próprios pecados: “O sacrifício dos perver-
sos já é abominação” (Pv 21.27). A salvação só pode vir da graça 
de Deus em aplicar a morte de Cristo como pagamento pelos 
pecados da humanidade, àqueles que aceitam a salvação nos ter-
mos de Deus, diante desse fato, a figura profética mais completa 
do Cordeiro por vir se encontra na Páscoa. 

6Na visão do ap. João foi dito a ele que “o Leão da tribo de 
Judá... prevaleceu para abrir o livro”. Virando-se para ver o 

“Leão” ele viu “um Cordeiro como tendo sido morto” (Ap 5.5-6). 
Como pode um leão poderoso aparecer como um cordeiro que 
acaba de ser morto? E de que maneira poderia Cristo ser visto 
como tal no céu? Da cidade celestial sabemos que “o Cordeiro é 
a sua lâmpada” (Ap 21.23). A Bíblia termina referindo-se ao trono 
eterno de Deus e do Cordeiro (Ap 22.1,3).

Somente podemos nos prostrar maravilhados e gratos, regozijan-
do-nos porque um dia iremos nos juntar aos redimidos em volta 
do trono, entoando o coro eterno: “Digno é o Cordeiro que foi 
morto” (Ap 5.12). Finalmente O veremos como Ele é (1 Jo 3.2) e 
compreenderemos totalmente, tendo sido transformados em Sua 
imagem por toda a eternidade! 

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

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

fará proezas...”Dn.11:32
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Por que Jesus é chamado 
de Cordeiro de Deus?

(extraído e adaptado)



As mulheres foram ao túmulo com o propósito de embalsamar 
o corpo de Jesus. Elas não puderam fazê-lo no dia anterior, mas 
agora antes do pôr-do-sol queriam conceder-lhe um pouco de dig-
nidade. Elas, contudo, não puderam perfumar o corpo de Jesus. 
A morte não pode ser celebrada ou festejada. A morte é o inimi-
go a ser vencido, não o amigo a ser celebrado. Elas, porém, são 
surpreendidas com a visão do túmulo vazio... Ficam perturbadas, 
ansiosas, angustiadas: “Onde colocaram o corpo do Senhor?”, 
perguntavam. “Ah por que procuram entre os mortos aquele que 
vive?”, é a resposta angelical. Nesta semana os cristãos celebram 
a Páscoa. Para nós esta data é o momento de rememorar a visita 
ao túmulo vazio e o encontro com o Cristo Ressurreto. Não iremos 

à cruz ou ao túmulo para encontrar a Jesus. Não! Os que cre-
em em Cristo sabem que a sua cruz e o seu túmulo estão vazios. 
A cruz está vazia! Na cruz, Cristo consumou a propiciação pelos 
nossos pecados. Pagou a nossa dívida. Morreu a nossa morte. 
Reconciliou-nos consigo mesmo. Fez o caminho livre. Nele somos  
justificados, tornados perfeitos e aqueles que antes viviam como 
inimigos de Deus podem agora gozar da plena comunhão e paz 
com Ele. O túmulo de Cristo também está vazio! Por isso ele se 
tornou o símbolo da nossa vitória sobre a morte, o último inimigo 
a ser vencido. A cruz e o túmulo de Cristo estão vazios! Aleluia! 
Podemos celebrar a Páscoa!

(escrito por Rev. Ézio Martins de Lima)

Quando a vida nos encurrala, como filhos de Deus, devemos nos lembrar do passado: quan-
do mais precisamos de  misericórdia, nós a recebemos.   Desde então e até o final da nossa 
vida cristã, não haverá situação, por mais desesperadora que pareça, onde ela [misericórdia] 
nos falte. Ela nos tem sustentado  independentemente do grau das dificuldades circunstan-
ciais, até mesmo quando falham a nossa carne e o nosso coração. Somos frágeis demais, 
apenas um sopro, sabemos; só nos resta saber que somos um sopro retido nas mãos do 
Senhor! Sempre há esperança para quem está em Suas mãos e é filho da Sua misericórdia. É 
preciso banir todo sentimento de solidão que vez por outra nos atordoa, pois não estamos 
mais sozinhos! Temos um Pai! Olhemos em Sua direção, mesmo com olhos cansados de 
tanta desesperança e escuridão, toda escuridão há de dissipar, há de render-se à Sua ma-
ravilhosa luz. Portanto, nada deve nos assombrar quando colocamos incondicionalmente  
nossas vidas nas mãos do Senhor e confiamos de fato na Sua infalível providência! Que a 
bênção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida!

01 – Andréa Maria
01 – Beatriz Miranda
01 – Guilherme Miranda
02 – Aline Costa
02 – Cátia Albuquerque
02 – Raquel Seara
02 – Thaís Albuquerque
03 – Kamila Batista
03 – Lucélia Lima
05 – Armando Eleutério
06 – Mateus Onishi
07 – Gabrielle (filha dos ir. Rodrigo e Mônica)

07 – Gabrielle Melo
09 – Thales (filho da ir. Marta)

10 – Cleusa Tatto
10 – Jonatas Barrios
10 – Maria Dileuza
10 – Matheus Albuquerque
10 – Rafael Santana
13 – Elaine Santos
13 – Sidnei Coutinho
16 – César Tatto
16 – Edilza Silva
16 – Mônica Seara
17 – Karine (filha da ir. Sara Lourenço)

17 – Namirdes Santos
17 – Nathalia Fagotti
19 – Eduarda (filha dos ir. Urubatan e Ana Paula)

19 – José Bras
19 – Marco Aurelio (filho do ir. Allan)

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 – Liliane Albuquerque
24 – Matheus (filho dos ir. Valmir e Márcia)

25 – Kelli Santos
26 – Zenildes Araujo
27 – Daniel Brito
27 – Siomara Coutinho
28 – Adelcino Oliveira
29 – Giovanna (filha da ir. Danieva)

29 – Luzia Guerreiro

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _coolteens

“PEDIR EM NOME DE 
CRISTO É... DEIXAR DE 
LADO NOSSA VONTADE 
E CURVARMO-NOS À 
PERFEITA VONTADE  
DE DEUS”.

A Cruz e o 
Túmulo Vazios

“E, MUITO CEDO, NO PRIMEIRO DIA DA SEMANA, AO DESPONTAR DO SOL, 
FORAM AO TÚMULO...”(MC.16:2)

"PELO QUE, TENDO ESTE MINISTÉRIO, SEGUNDO A 
MISERICÓRDIA QUE NOS FOI FEITA ,NÃO DESFALECEMOS;". 
(2 COR.4.1)

Você está tendo problemas em seu casamento? Considere esta 
passagem sobre como o marido deve amar a sua esposa. "O amor 
é uma espécie" (1 Coríntios 13:4).
Acredito que os maridos têm a chave para um casamento flores-
cente. Se agirem de maneira proativa espiritualmente em vez de 
meramente carnal e reativa, ele mudaria tudo, especialmente em 
um casamento em crise. Sim, o amor de um marido para a esposa 

e o amor da esposa para o marido, certamente será solução para 
qualquer crise.
Este amor manifesta-se praticamente em mostrar ternura uma 
para o outro.  Maridos e esposas, qual foi a última vez que ambos 
elogiaram um ao outro diante dos seus filhos e das pessoas ao 
redor? Lembrem-se, vocês devem ser o fã número 1 um do outro! 
Pense Nisso! 

_a família com alegria 

Beije o seu cônjuge Hoje!

Nós não estamos sozinhos!

03/03 – RETOMAMOS AS VISITAS NO LAR VOVÔ NELSON: Tempo precioso 
de testemunho e ensino da Palavra de Deus aos moradores do lar.

03/03 – ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE FEMININA CIDADE TIRADENTES: 
com a presença e apresentação especial das mulheres da IBCF. Bom tempo de 
louvor, adoração e comunhão!

24/03 – CHÁ FEMININO: foi realizado a programação do primeiro Chá do 
ano/2012, com a presença de muitas mulheres. Louvado seja o Senhor pela 
conversão de 3 pessoas!

27/03 – CULTO DE CELEBRAÇÃO DA MAIOR IDADE: realizou-se o primeiro 
Culto de Celebração, tendo grande presença de muitos amados e amadas para 
a glória de Deus. 

_aconteceu em março


