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INTRODUTORES
07 – João Oliveira e Francisca
14 – Luiz Fernando e Miriam Chaves
21 – Marcelo Fagotti e Irma Almeida
28 – Milton Miranda e Leude 

RECEPÇÃO
07 – Roberson e Amanda Loiola
14 – Carlos Gregórioe Camila Paiva
21 – Aurea Eunice e Damaris Oliveira
28 – Jéssica Vicente e Juliana Feitosa

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

DIRIGENTES DO CULTO
07 – Elizeu
14 – Dagoberto
21 – Fabiano
28 – Urubatan

DIRIGENTES E.B.D.
07 – José Santana
14 – Reginaldo Jr.
21 – Damaris Brito
28 – Ricardo Loiola

DIRIGENTES DA  
REUNIÃO DE ORAÇÃO
03 – Ábia 
10 – Pr. Wasley
17 – Pr. Roberto
24 – Ricardo Turato

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

PLANTÃO DIACONAL
07 – Sergio Moura (2053-0032)
14 – Acácio (2254-8409)
21 – Carlos (2073-6503)
28 – Toninho (2554-1084)

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

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

Tenho pensado nessa frase tão contundente em minha 
vida pessoal e ministerial após o primeiro trimestre de 2013 (o 
melhor ano em minha vida!)

Tomei a liberdade de alistar 10 características acerca da IBCF 
como base da minha declaração de amor por ela:

1. Temos uma liderança forte, e, não uma liderança 
composta de ditadores, capaz de manter o equilíbrio saudável 
de proporcionar clareza de visão, sem impor sua vontade sobre 
cada decisão.

2. Temos uma liderança que regularmente demonstra 
amor e cuidado para com a nossa vida, através dos seus atos 
e suas palavras, os líderes claramente comunicam que amam os 
membros da IBCF,  independentemente dos seus sentimentos 
aparentes. E, de maneira reciproca, a maioria dos membros da 
IBCF genuinamente também demonstra amor à liderança.

3. Temos uma equipe ministerial que trabalham bem 
juntos e que gostam uns dos outros, embora sempre haja 
tensões de opiniões entre a equipe, não aparecem diante da 
congregação. Ao contrário, vemos uma equipe unida e diposta 
a servir com alegria, alimentando a nossa unidade e a nossa 
alegria de sermos a IBCF de Jesus.

4. Temos uma boa participação ativa com o 
envolvimento dos membros da IBCF  no ministério, pelo 
fato de que a grande maioria dos membros da IBCF está fazendo 
a obra do ministério, observamos entre nós um sentimento de 
satisfação e alegria, o que impede-nos a tomarmos atitudes de 
divisão e de conflitos. 

5. Temos cultos administrativos breves e amigáveis, 
tratamos os assuntos de maneira bem agradável e direcionada 
por Deus-Espírito Santo, cuja finalidade é o bem estar espiritual 
e material da membrezia da IBCF. 

6. Temos uma grande participação dos membros nas 
classes da EBD e dos cultos dominicais,  nossas classes 
da RBD estão bem lotadas, acima da média de 20 alunos por 
classe, no entanto, temos demonstrado que somos pessoas 

pertencentes ao um grupo e tal aspecto nos faz pessoas 
melhores. 

7. Temos dado tempo para os pastores ministrarem 
a Palavra de Deus, é fácil para os nosso ministério pastoral, 
termos a liberdade de pregar uma mensagem entre 40 a 60 
minutos, onde a grande maioria dos membros e visitantes 
sente-se alimentados com a Palavra de Deus pregada de 
maneira edificante e desafiadora.

8.  Temos um excelente grupo de professores, tanto 
para as crianças, adolescentes, jovens, casais, homens, 
mulheres, mulheres de honra, maior idade, temos um staf 
maravilhoso de pessoas comprometidas com o ensino e prática 
dos princpipios da Palavra de Deus, que têm nos ministrado 
com muita sabedoria, dedicação e humildade. Louvado seja o 
Senhor pela vida e ministério dos professores!

9. Temos uma excelente recepção aos visitantes, a 
recepção por parte  dos membros da IBCF para com as pessoas 
que nos visitam, bem como, para com os novos crentes é de 
um alto nível de disposição, amor e cuidado. Sempre somos 
elogiados por tal aspecto na IBCF. Louvado seja o Senhor Jesus!

10. Temos maior paixão para a nossa missão, a nossa 
classe de integração, bem como, a equipe de discipulado tem 
desenvolvido um bom trabalho para crescimento espiritual 
dos novos convertidos. Devemos também ressaltar o trabalho 
exponencial do ministério de missões com as frentes de 
evangelismo no prédio da ir.Maria Rosa, no orfanato, no 
asilo. Podemos destacar o ministério do cj. Boas Novas, com 
a proclamação musical  do evangelho simples de Jesus nas 
escolas, ao redor do templo, nos prédios, supermercados, 
enfim, há um grande envolvimento todo o povo de Deus da 
IBCF empenhados na missão dada por Ele. 

Portanto, diante dessas características acima descritas, eu 
posso afirmar com grande convicção e apreço: EU AMO A 
IBCF!

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

fará proezas...”Dn.11:32

ABRIL  2013
www.ibcf.com.br
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EU AMO A MINHA IGREJA!

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 
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E.B.D. - 9hs

Culto de Celebração da Família – 18h

Ensaio Vozes de Adoração – 15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Finanças)

Aula Coral Boas Novas – 20h45

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

Reunião com os adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Ensaio Grupo de Louvor – 8hs 

Ensaio Coral Crear – 9hs

Encontro de Casais – 18h30

Café da Fidelidade –  9hs

E.B.D  - 10hs

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

Reunião de Oração – 20hs (Missões)

Aula de Música da iniciantes – 20h45

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

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Ensaio Coral Boas Novas – 20hs

Ensaio Coral CREAR – 9hs

Encontrão Jovens – 19hs

E.B.D. - 9hs

Ensaio Grupo de Louvor – 15h45        

Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h

Conjunto Vozes de Adoração – 15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (IBCF)

Aula Coral Boas Novas – 20h45

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

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Ensaio Grupo de Louvor – 8hs

Ensaio Coral CREAR – 09hs

Treinamento Liderança – 19h30

E.B.D. - 9hs

Culto de Celebração –  Gratidão – 18h

Conjunto Vozes de Adoração – 15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30



Toda semana, nós lidamos com pessoas que têm problemas 
com o divórcio, abuso, depressão, doença, solidão, ansiedade, 
conflito, raiva, etc. Em meio a isso, nós proclamamos uma 
mensagem que tem ramificações eternas. Muito do que falamos 
e fazemos não é brincadeira. No entanto, às vezes eu acho que 
é muito sério. Talvez seja porque estamos tão concentrados em 
ajudar as pessoas que não temos tido tempo ou energia para 
rir e divertir-se um pouco. Talvez seja porque temos tentado 
equacionar seriedade com profunda espiritualidade, afinal, 
quando foi a última vez que vimos uma peça teatral que mostra 
Jesus sorrindo? Ou, talvez, poprque temos uma teologia tão 
fechada que não dizemos nada acerca da verdadeira alegria que 
temos em Jesus?

CS Lewis uma vez disse: “A alegria é o negócio sério do 
céu.”Eu concordo, mas muitas vezes percebo que temos perdido 
isso de vista. Assim sendo, penso que a cada dia devemos lembrar 
o que as Escrituras nos têm ensinado sobre o como desfrutar da 
vida contagiante que o Senhor nos tem dado. Deixe-me explicar 
de maneira clara: devemos ser equilibrados em sermos sérios 
como filhos(filhas) de Deus, e ao mesmo tempo demonstrar que 
somos pessoas alegres e contagiantes pelo o que o Senhor tem 
feito em nossa vida cotidiana.

Os amados e amadas devem sabem que mais 410 versículos 
da Bíblia fala sobre a alegria, júbilo e prazer. Isto é, 108 versos 
falam sobre alegria, 105 versos abordam o tema do prazer, 80 

referências falam sobre celebrações. 39 vezes lemos sobre o riso, 
26 vezes sobre a verdadeira felicidade.

Deus mandou os judeus para “celebrar” a Páscoa e outras 
festas religiosas. Estes eventos envolviam comida, bebida, 
risadas e histórias.  No livro de Neemias as pessoas estavam 
de luto e chorando sobre seu pecado. Isso foi uma coisa boa, 
mas eles não ficaram apenas chorando. Finalmente, Neemias, 
Esdras e os sacerdotes disseram às pessoas que parassem de 
chorar, sofrer, pois era momento para comemorar. Observe o 
texto de Ne.8:9,10 (Então Neemias, o governador, Esdras, 
o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo 
o povo disseram a todos: “Este dia é consagrado ao 
Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro! “ Pois todo o 
povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da Lei. 
E Neemias acrescentou: “Podem sair, e comam e bebam 
do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm 
preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se 
entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá”). 

Entretanto, concordamos que o trabalho da IBCF é bem sério, 
mas não podemos esquecer que há tempo empo de chorar 
e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de celebrar. 
Portanto, vamos ser a cada dia, crentes sérios, comprometidos 
com o Senhor Jesus e Sua Palavra, porém, alegres, divertidos, 
com um viver espiritual contagiante para com Deus e para 
com as pessoas ao nosso redor. Que as nossas reuniões, as 
nossas conversas, as nossas atitudes sejam cheias de alegria, 
de celebração ao Senhor, frutificando o fruto de Deus-Espírito 
Santo(alegria), sem leviandade, mas contagiante de bom humor 
agradável ao Senhor da Alegria!

“Alegre-se, jovem, na sua mocidade! Seja feliz o seu coração nos dias 
da sua juventude! Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista 
alcançar; mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento” 
(Ec 11:9).

Todo jovem gosta de “curtir” a vida, apreciar uma boa música, comprar tudo o 
que desejar, namorar bastante, sair muito com os amigos, enfim aproveitar o que a 
vida pode oferecer. É natural a nossa busca pela Felicidade; praticar aquilo que nos 
satisfaz, aquilo que nos traz momentos de alegria, quer sejamos jovens ou não. Mas 
é preciso parar e pensar, até que ponto isso nos convém?

A Bíblia nos recomenda que aproveitemos bem a vida enquanto pudermos (Ec 
11:9-10). Afinal o que é a nossa vida? É como uma neblina passageira, que aparece 
por algum tempo e logo depois desaparece (Tg 4:14).

Mas ela também nos lembra que prestaremos contas a Deus por TUDO que 
fizermos, e de que todos esses prazeres não são valores definitivos, ou seja, dura 
pouco (Ec 2:11).

A vida não pode ser baseada em apenas “curtir” as coisas boas que ela 
oferece, ou seja, o que é da nossa vontade. Todas as coisas que fazemos sempre 
geram consequências, sejam elas boas ou más. O que uma pessoa plantar, é isso 
mesmo que colherá” (Gl 6:7). Se semeamos o bem, colheremos o bem; mas se 
praticamos o mal, as consequências também serão más. 

Lembre-se: Há um Deus Soberano, que deseja para você não apenas um prazer 
momentâneo, mas sim uma alegria e satisfação para toda a eternidade! Não 
espere chegar ao fim da vida para ver que tudo se soma num grande ZERO. “Viva 
consciente de que existe satisfação eterna em contraste com o prazer passageiro”. 
Saiba aproveitar a vida como um presente de Deus!

Pense Nisso!
(Raquel Campos)

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 dos ir. Natanael e Marta)
10 – Cleusa Tatto 
10 – Jonatas Barrios 
10 – Maria Dileuza
10 – Matheus Albuquerque
10 – Rafael Santana
13 – Elaine Santos 
13 – Sidnei Coutinho 
13 – Natanael Pio Novo 
16 – César Tatto 
16 – Edilza Silva 
16 – Mônica Seara 
17 – Karine Lourenço 
17 – Namirdes Santos
17 – Nathalia Fagotti
19 – Eduarda (filha dos ir.Urubatan e Ana Paula) 
19 – Marco Aurélio (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 – Caroline Lourenço 
26 – Zenildes Araujo 
27 – Daniel Brito 
27 – Siomara Coutinho 
28 – Adelcino Oliveira 
29 – Giovanna (filha da ir.Danieva) 
29 – Luzia Guerreiro
30 – Andréia Kelly dos Santos 

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _GALERA JOVEM DA IBCF

“OS MAIORES INIMIGOS 
DAS LIBERDADE NÃO SÃO 
OS QUE OPRIMEM, MAS 
OS QUE A DETURPAM!”

_missão IBCF

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

1. Conte até três:
“Filho(filha), ouça a mamãe ou o  papai. Eu vou contar até três, 
e você tem que _____. 1 ... 2 ... 2,5 ... 2,75 ... 2,85 ... 2,94 ... É 
erro afirmarmos: “Não espere que a obediência seja imediata. 
Dê a seu filho a chance de desobedecê-lo um pouco mais”. 
Obediência atrasada é desobediência.
2. Sempre deixá-los decidir:
Eles são crianças. Eles decidem o que é melhor para si. Comer 

uma barra de chocolate antes de dormir? Sim! Ah, você não 
quer jantar hoje, assim como a mamãe e papai faz? Tudo 
bem! Você não quer ir para a cama dormir e quer ficar 
brincando até a madrugada? Tudo bem! Obrigado por me 
deixar conhecer à sua vontade, você pequena fonte de sábia 
decisão! Pais e Mães, os seus filhos e filhas precisam de sua 
sabedoria. Eles precisam saber que vocês são a autoridade 
espiritual delegada por Deus na vida deles! Pense Nisso!

_a família com alegria 

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

Vida Consciente

15/março – Realizamos a primeira Vigília de Oração – 2013.  Foi um daqueles momentos 
extraordinários da presença do Senhor pelas orações dedicadas e fervorosas dos participantes. 
Certamente uma noite de Sexta-feira surpreendente!  

16/março – Participamos do Culto de Celebração ao Senhor pela ordenação e posse do 
Pr.Wasley. Uma grande celebração com mensagens edificantes, tanto cantada como pregada. 
Estamos muito contentes com o ministério do Pr.Wasley e sua família entre nós da IBCF, 
portanto, desejamos ao Pr.Wasley e família um ministério abençoado e abençoador sempre 
dirigido por Deus-Espírito Santo para honra e glória de Jesus! Assim, para todos os que 
participaram: Muito obrigado! Agora, para frente e para cima!

26/março – Glorificamos ao Senhor Jesus com o 1º Culto de Celebração da Maior Idade.  
Foi um período de grande elevo espiritual e comunhão, onde podemos contemplar o que 
o Senhor Jesus fez por nós na cruz e o que Ele tem feito por estar Vivo entre nós! O Senhor 
honrou a fé que vem pelo ouvir a Sua Palavra e por Lhe dar toda a glória. Ao refletir sobre o 
que Deus tem feito nestes períodos com o grupo da maior idade da IBCF, podemos dizer que 
Jesus está presente, e que toda a honra e glória sejam dadas a Ele. Ele é Digno! 

31/março – Domingo foi um grande dia para todos os seguidores de Jesus Cristo. 
É o dia em nosso calendário, onde focamos a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Diante 
desse fato, realizamos o batismo de 17 irmãos e irmãs comprometidos com o senhorio de 
Jesus e com a membrezia da IBCF. Foi um período de Páscoa marcante na vida eclesiástica da 
nossa IBCF. A ação do Senhor teve um efeito esmagador. Ouvimos a mensagem pregada pelo 
Pr.Roberto e tivemos como resultado 6 conversões. Vimos o ministrar do primeiro batismo e 
ceia do Senhor pelo Pr.Wasley, com a participação maciça dos membros e visitantes da IBCF. 
Louvado seja o Senhor Jesus pelo domingo de Páscoa abençoado!

_aconteceu em março

Por que assim tão sério?


