
E.B.D. – 9h / Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Casa Harmoniosa – 18h
(apresentação especial Jeanne Mascarenhas)
Ensaio Cj.Vozes de Adoração – 13h30
Reunião de Oração – 20h (finanças)
Reunião de Jejum/Oração – casa da ir.Regina – 9h
CoolTeens – 19h30
Ensaio Cj.Boas Novas – 20h
Ensaio Cj.Musical  CREAR – 9h
Culto de Celebração – Aniversário da IBCF – 19h30
(apresentação especial do Pr.Gerson Borges)
Café da Fidelidade – Dia dos Pais – 9h / E.B.D. – 10h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Fidelidade – 18h
Ensaio Cj. Vozes de Adoração – 13h30
Reunião de Oração – 20h (missões) 
Reunião de Oração/Jejum – casa da ir.Fátima
CoolTeens – 19h30
Ensaio Cj.Boas Novas – 20h
Ensaio Cj.Musical  CREAR – 9h
Culto de Celebração – Aniversário da IBCF – 19h30
(apresentação especial do Grupo Concerto)
E.B.D. – 9h / Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração das Boas Novas – 18h
Ensaio Cj. Vozes de Adoração – 14h
Reunião de Oração – 20h (IBCF) 
Reunião de Oração/Jejum – casa da ir.Elaine Regina
CoolTeens – 19h30
Ensaio Cj.Boas Novas – 20h
Ensaio Cj.Musical  CREAR – 9h
Culto de Celebração – Aniversário da IBCF – 19h30
(apresentação especial do Pr.Roberto Diamanso)
E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Comunhão – Ceia do Senhor – 18h
Ensaio Cj. Vozes de Adoração – 13h30
Reunião de Oração – 20h (gratidão) 
Reunião de Oração/Jejum – casa da ir.Sumiê
CoolTeens – 19h30
Ensaio Cj.Boas Novas – 20h
Ensaio Cj.Musical  CREAR – 9h
Culto de Celebração – Aniversário da IBCF – 19h30
(apresentação especial do Quarteto Sonância)
E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Comunhão – Gratidão  – 18h
Culto de Celebração – Maior Idade – 20h
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INTRODUTORES
01 – Antonio Lúcio e Edmea
08 – Armando Eleutério e Beth Menezes
15 – Eduardo Maia e Francisca
22 – Eugênio e Luzia
29 – Acácio e Doracy

RECEPÇÃO
01 – Sidnei Coutinho e Siomara
08 – Tayrone e Daniela Viana
15 – Dagoberto e Rosângela
22 – Aurea Eunice e Carla Turato
29 – Urubatan e Ana Paula Estrela

SONOPLASTIA
01 – Diogo, Danilo, Henrique, Mateus 
08 – TODOS
15 – Diogo, Danilo, Henrique, Mateus 
22 – Jonatas, Ricardo, Sidnei, Tainá
29 – Diogo, Danilo, Henrique, Mateus 

DIRIGENTES DO CULTO
01 – Santana 
08 – Dagoberto
15 – Adriano Lúcio
22 – Urubatan
29 – Santana

BERÇÁRIO – MANHÃ
Amanda Loiola, Carmem, Cercila,  
Doracy, Irene, 

BERÇÁRIO – NOITE
Euda, Isabel Bacelar, Ivone

PLANTÃO DIACONAL
01 – Sergio Moura (2053-0032)
08 – Toninho (2554-1084)
15 – Samuel (2522-2742)
22 – Manoel (2523-4836)
29 - Acácio (2254-8409)

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

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

Neste mês de Agosto estamos comemoran-
do 29 anos da IBCF! Deus seja louvado!

O tema que temos como desafio durante 
este ano é: + de Cristo em Minha Família! 
O texto acima descrito, será o texto tema 
desse desafio a nós dados pelo Senhor.

Apesar de todas as circunstâncias que temos 
enfrentado neste mundo cruel e pecamino-
so, devemos crer que Deus-Pai tem como 
plano transformar a nossa família, para que 
ela seja maravilhosa. Entretanto, Seu plano 
é que tenhamos Mais do Senhor Jesus Cris-
to nela, para que:

1 nossa família reconheça, obedeça e 
ame a Palavra de Deus, seguindo os 

Seus princípios e valores, guardando-nos de 
todos os ídolos de hoje, e adorando, aman-
do tão somente ao Senhor. 

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

agosto  2010
www.ibcf.com.br
 11  20712731

“..mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas...”Dn.11:32

“Se o Senhor não edificar a caSa, em vão trabalham oS que a edificam”.  (Sl.127:1)

2 nossa família seja consolada quando 
assustada com a dor, envolvendo-

se em ternura durante tempos difíceis, 
confiando os nossos cuidados ao Senhor, 
porque Ele nos sustém, dá-nos paz, ja-
mais seremos abalados.

3 nossa família tenha segurança verda-
deira num mundo inseguro e perdi-

do, para demonstrar-lhe as boas novas do 
Evangelho de Jesus.

4 nossa família sinta os próprios braços 
de Deus em volta de nós mesmos, 

como realidade do Seu amor constante, 
retrato da graça soberana Dele em nosso 
cotidiano, fazendo do nosso lar um pe-
queno santuário da Sua graça.

5 nossa família seja cheia de compai-
xão, no amar e cuidar uns dos outros 

dentro do nosso lar, como expressão da 
compaixão de Jesus à maneira Dele.

6nossa família conte à geração seguinte 
os feitos louváveis do Senhor e as ma-

ravilhas que Ele realizou, bem como, usu-
fruam da Sua verdade em aplicá-la em tudo 
na vida.

7 nossa família aceite e ame uns aos ou-
tros não por partidarismo ou vanglória, 

mas por humildade, considerando cada um 
os outros superiores a si mesmo, para refle-
tirmos a graça do Senhor uns aos outros, 
à medida que vamos sendo transformados 
por Ele.

Quanto mais de Cristo tivermos em nossa 
família, mais estável será a nossa vida fami-
liar, seremos mais unidos, e, estaremos mais 
perto da glória do Senhor.

Feliz Aniversário, IBCF!

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 



No segundo domingo de agosto(dia 08), deve ser lembrado com 
ternura e justo reconhecimento, o dia do Papai. Deve ser uma sim-
pática comemoração que alegra pais e filhos e toda a família. É um 
sentimento que se traduz em cada palavra dita com amabilidade ao 
chefe da casa, o amigo de sempre, que sabe reconhecer e sentir a 
responsabilidade que lhe é peculiar no comando do lar. O Papai é 
o amigo quase perfeito, merece ser tratado com amor e respeito, 
porque ele é o abrigo, o sentinela sempre atento aos reclamos da 
família, e, como testa de ferro, orienta, ajuda, trabalha, sustenta, 
guia com a direção dada pelo Senhor em seu viver. Como líder 

do lar escolhido por Deus, trata-se de um homem de valor, que 
exibe autocontrole e destreza, equilíbrio financeiro, bom caráter 
e bom humor. Ser pai é dar a família proteção, saber amenizar 
um sofrimento que dói, é ter de Deus a segura esperança e paz 
para transmiti-la à sua família de maneira cristã prazerosa, dando 
honra a Ele. Seja portanto esta data uma motivação para que pais 
e filhos, vivam em paz, amor, compreensão, a fim de que todos os 
problemas que surgirem no lar, sejam superados gradativamente. E 
que o Senhor Jesus Cristo seja o Chefe Maior de cada lar da IBCF. 
Feliz dia dos pais!

conflitos conjugais
Os conflitos relacionais e conjugais em alguns casos podem trazer sérios problemas a 
saúde da família. Crianças que vivem em casas onde o ambiente é hostil têm maiores 
chances de se envolverem com drogas e se tornarem sexualmente ativos ainda muito 
jovens. Elas têm um terço a mais de chances de se tornarem alcoólatras, em comparação 
a crianças criadas por pais solteiros, bem como, têm maiores riscos de terem problemas 
mentais, comportamentais e de relacionamento. Assim sendo, casais que brigam na 
frente dos filhos e que ultrapassaram o limite do respeito estão caminhando a largos 
passos em direção ao caos familiar. Diante do exposto, cabe a nós como cristãos, 
vigiarmos e permanecermos atentos as astutas ciladas de Satanás, desenvolvendo 
uma espiritualidade centrada em Cristo, onde longanimidade, perdão e amor se fazem 
presentes. Além disso torna-se necessário exercermos diante dos problemas, o fruto de 
Deus-Espírito Santo como bondade, paz e domínio próprio. Pense Nisso! 

10 DE jULHO – realizou-se o Culto de Celebração ao Senhor pela ordenação e posse 
do irm.Marcos Jacintho como pastor da Primeira Igreja Batista Regular de Zona Leste. 
Que Deus possa abençoar o ministério do amado irmão Marcos na direção da amada 
igreja co-irmã.

10 DE jULHO – Deus nos proporcionou o grande privilégio de reunirmos os jovens 
da IBCF e diversas Igrejas em nosso templo. Foi uma noite memorável a todos os 
jovens presentes. Deus seja louvado pela vida dos organizadores. Que o Senhor possa 
recompensá-los por tão brilhante trabalho. Foi um tempo muito precioso, e os jovens 
saíram abençoados pelos novos propósitos na vida cristã para a glória de Deus! 

24 DE jULHO – realizou-se o Encontro de Jovens no templo da Igreja BaTISTA Regular 
de Cidade Tiradentes. Foi um tempo precioso de comunhão entre os jovens de diversas 
igrejas, com o envolvimento dos mesmos em laços mais apertados no amor ao Senhor 
e na amizade uns com outros.  Deus seja louvado pela vida dos jovens e seus líderes do 
referido encontro. Que Deus os abençoe!

30 DE jULHO – realizou-se o Culto de Celebração Nupcial devido o casamento dos 
irmãos Nilson e Valtelina. Deus abençoe o amado casal!

31 DE jULHO – realizou-se o Encontro de Homens na Igreja Batista Caminho do 
Rei(Barro Branco). Tempo precioso de comunhão e confraternização dos homens 
membros de diversas igrejas. Deus seja louvado por tão significado programa!

Enquanto o mundo e muitas religiões começam com o egoísmo 
do homem, Jesus exige a auto-negação. As igrejas dos homens 
convidam as pessoas a realizar seus sonhos de riqueza, felicidade 
sentimental e posições de honra, mas a mensagem do Senhor é 
outra. Ele pede que a pessoa negue os seus próprios desejos para 
fazer a vontade dele. Várias religiões e filosofias exigem sacrifício 
e auto-negação. Algumas ensinam "preceitos e doutrinas dos ho-
mens" e "rigor ascético" que proíbem coisas que Jesus não proíbe. 
O benefício não vem de auto-negação em si, ou simplesmente de 

tomar qualquer cruz. Jesus Cristo é o único caminho que leva à vida 
eterna. Uma vez que reconhecemos Jesus como o nosso Mestre, 
devemos aprender das palavras e do exemplo dele. Como discípu-
los do perfeito Mestre, devemos nos esforçar para desenvolver o 
caráter Dele, tornando-nos "co-participantes da natureza divina". 
Assim procuraremos pensar como Jesus pensa, e agir como Ele agi-
ria. Que desafio! Pense e creia nisso!

Pr.Roberto

_coolteens

2 - Elson Junior
2 - Willian Pereira
3 - Elizeu Albuquerque
5 - Amanda Loiola
5 - Tayná Silva 
5 - Maria Guiomar 
5 - Mirian Chaves
6 - Elaine Regina 
6 - Francisca Ribeiro
6 - Jonatas Gonçalves 
7 - Deividson Luna
9 - Manoel Santos
10 - Lucas (filho dos irm. Leandro e Eliab)

10 - Giovanna (filha dos irm. Luiz Fernando e Miriam)

11 - Maria de Fátima 
11 - Sophia (filha dos irm. Marcio e Elaine)

12 - Maria Andra 
12 - Tayrone Silva
15 - Lúcio Araujo
15 - Roque Silva
15 - Guilherme Moreira 
19 - Alexsandra Janebro
19 - Vera de Fátima 
20 - Alexandra Cassiana 
21 - Rodrigo Majewski
21 - Anna Carolina (filha da irm. Sueli)

23 - Rodrigo Lima
24 - Marisa Santos
24 - Letícia (filha da irm. Áurea Eunice)

28 - Agostinho Santos
28 - Leonira Almeida
28 - Silvana Beltran
29 - Letícia (filha da irm. Sandra Mota)

30 - Amanda Pereira
30 - Sillas Reis
30 - Larissa (filha da irm. Sandra Mota)

31 - Roberson Queiroz

_falando ao coração _a família com alegria 

_aconteceu na IBCF...

_aniversariantes

_reflexão

negar a si mesmo.

“o amor que dura é 
aquele em que aS duaS 
peSSoaS compreendem 
aquem São e amam 
SuaS diferençaS.”

_missão IBCF
“Produzir pessoas com 
caráter íntegro e 
frutíferos discípulos
de Jesus”Dia dos Pais!

“...honra o teu pai”... (ef.6:2)


