
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração da Família – 18h
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (Finanças) 
Aula de Música – Líderes 20hs
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Fátima)
Aula de Música – Vozes 20hs 
Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio Grupo de Louvor – 13h
Chá Especial – Dia dos Pais (CREAR) – 15hs
Coolteens na IBCF – 19hs
Café da Fidelidade (Dia dos Pais) – 9hs
E.B.D. (especial dia dos Pais) – 10hs 
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs
Aula de Música Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (Missões)
Aula de Música – Líderes 20hs
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Guiomar)
Coolteens na casa do Guilherme  Moreira – 19h30
Aula de Música – Vozes 20hs 
 Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30
Momento Nosso – 20hs
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (IBCF)
Aula de Música – Líderes 20hs 
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa do ir. Marisa)
Aula de Música – Vozes 20hs 
 Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Culto nos lares – casa dos ir. Manoel Soares e Maria Socorro – 20hs
Passeio da Maior Idade ao Parque Ecológico – saída da IBCF as 07hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30
Encontro Anual – ANDE (Coolteens) – saída da IBCF – 7hs
E.B.D. (especial batismos novos membros) – 9hs
Culto de Celebração da Comunhão (ceia do Senhor)  – 18hs
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (família) 
Aula de Música – Líderes 20hs
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9
10

11
12

13

14

16
17

18

19

20

21

23
24

25
26

27

28

30
31

INTRODUTORES
07 – Eduardo Maia e Bete Menezes
14 – Eugênio e Francisca
21 – Gilberto e Yumi
28 – Roque e Joelma

RECEPÇÃO
07 – Dagoberto e Rosângela
14 – Paula Brito e Aurea Eunice
21 – Damaris Oliveira e Camila Oliveira
28 – Urubatan e Ana Paula
31 – Emerson e Amanda Loiola

SONOPLASTIA
06 e 07 – Ricardo e Henrique
13 e 14 – Sidnei e Danilo
20 e 21 – Diogo, Mateus e Jônatas
27 e 28 – Ricardo e Henrique

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

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

PLANTÃO DIACONAL
07 – Sergio Moura (20530032)
14 – Samuel (25222742)
21 – Teixeira (2079-1016) 
28 – 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

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

DAR de si mesmo ao Senhor, e aos outros, tanto na IBCF 
como fora da IBCF. A ideia é morrer diariamente 

para os nossos próprios interesses, para o bem dos outros ao nos-
so redor. Devemos nos derramar uns pelos outros em atitudes vo-
luntárias, fazendo pelos outros o que não podem fazer por si mes-
mos, de maneira constante e não apenas quando  nos convém.

AMAR a Deus e ao próximo. O propósito de nos-
so tempo de vida nesta terra não é adquirir 

bens materiais, atingir determinado status, obter sucesso profis-
sional. O primórdio em nossa vida é amar a Deus e ao próximo. A 
ideia é desenvolver ótimo relacionamento com o Senhor e com as 
pessoas, pois o amor de Deus por nós é a razão para amarmos aos 
outros, o amor de Deus em nós capacita-nos a amar aos outros, 
o amor de Deus através de nós é o meio de amarmos aos outros.

RECEBER de Deus e das outras pessoas. É 
algo extremamente conflitante tal 

aspecto, porque devido ao nosso individualismo, muitas vezes só 

queremos receber e não dar nada, outras vezes podemos ter a 
intenção de dar, mas não sabemos como receber. A ideia é receber 
para sempre investir no reino do Senhor Jesus, para a glória Dele.

Embora sabemos e cremos que o Senhor Jesus é vitorioso em todo 
o universo, temo que Ele ainda não tenha nos derrotado em nosso 
egocentrismo, em nosso orgulho e em nossa arrogância pessoal. 
Portanto,  o desejo do Senhor Jesus é que cada membro da IBCF 
seja capturado por Ele, se rendendo à vontade Dele, sendo guia-
do por Deus-Esp.Santo em todas as nossas atitudes diárias, sem 
entristece-Lo. E assim, podermos ser crentes operantes, sermos 
funcionais em toda a boa obra Dele em Itaquera e até aos confins 
da Terra, para que o evangelho salvador do Senhor Jesus seja ex-
pandido! É ter vida em Jesus para dar vida aos perdidos, mortos 
em delitos e pecados ao nosso redor. Saibam amados e amadas, 
membros da IBCF: 

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  2011
www.ibcf.com.br
 11  20712731

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

“SABEMOS O QUE É O AMOR POR CAUSA DISTO: CRISTO DEU A SUA VIDA POR NÓS. POR ISSO NÓS 
TAMBÉM DEVEMOS DAR A NOSSA VIDA PELOS NOSSOS IRMÃOS”(I JO 3:16-NTLH).

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

É melhor DAR! 

A IBCF está completando 30 anos! Certamente muitas pessoas se sacrificaram, se doaram em nosso benefício. Uma ilustração simples sobre 
isso é o prédio onde nos reunimos semanalmente para celebrar ao Senhor. Entretanto, agora é a nossa vez de servir ao propósito do Senhor 
Jesus nessa nova fase, nessa nova geração. O nosso tema desse período será: É melhor DAR! Explicando: 



Apesar de todas as nossas dificuldades e deficiências, o nosso de-
sejo como uma igreja que comemora seus 30 anos de existência 
no bairro de Itaquera-SP., deve ser o mesmo expresso pelo ap. 
Paulo no texto acima descrito.  Porque a IBCF tem sido uma luz 
no meio da escuridão tão densa, que pode ser sentida em nosso 
bairro, bem como, tem sido sal dentro da sociedade, retardando 
o alastramento da corrupção moral e dando tempero e sabor à 
vida humana. Portanto, devermos agradecer ao Senhor  que nos 
escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irre-
preensíveis perante Ele (Ef.l:4). Devemos agradecer ao Senhor que 

nos vocacionou a viver para o louvor de Sua glória(Ef.1:6), tornar 
visível o Cristo invisível, pois somos a moradia Dele (Ef.2:19-21) 
Sem dúvida, devemos agradecer ao Senhor quer nos vocacionou 
para declarar pela Palavra e demonstrar em atitude e ação o ca-
ráter de Jesus Cristo, que vive dentro de cada membro da IBCF. 
Devemos agradecer ao Senhor que nos abençoou com todas as 
bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo(Ef 1:3). Lou-
vado seja o Senhor pelos 30 anos da existência da IBCF! Louvado 
seja o Senhor que até aqui nos tem guiado e nos abençoado com 
a Sua rica presença!

A geração de adolescentes atual é do som e da imagem. Fala-se pouco, ouve-se e vê-se 
mais. A música tem uma grande predominância nesta história. Tudo é música, tudo é 
som. Entretanto, o adolescente cristão precisa avaliar melhor certas músicas do momento, 
tanto as seculares quanto as classificadas como gospel, pois o nosso som precisa chegar 
aos céus. A música é um excelente instrumento para aproximar uma pessoa de Deus. 
Ela é vital na adoração e não pode ser menosprezada ou utilizada de forma equivocada 
com risco de perda do real sentido do culto. A música tem plástica, beleza, emociona, 
fala ao coração, sensibiliza a alma humana, alegra e restaura, o louvor liberta. Assim 
sendo, precisamos zelar pela qualidade de música em nossa igreja, pois a música 
também é condutora de mensagem do evangelho de Jesus. Devemos ter músicas que 
anunciam os feitos do Senhor, que toca a alma, com unção e sabedoria de Deus para 
transportar as mensagens eternas por meio de um suporte melódico que nos conduza à 
adoração em espírito e em verdade e não ao excitamento ou a algazarra.  “PORTANTO, 
OFEREÇAMOS SEMPRE, POR ELE, A DEUS SACRIFÍCIO DE LOUVOR, ISTO É, O 
FRUTO DOS LÁBIOS QUE CONFESSAM O SEU NOME” (Hb 13:15). 

Pr.Roberto

02 Élson Jr.
02 Willian Pereira
03 Elizeu Albuquerque
05 Amanda Loiola
05 Maria Guiomar
05 Miriam Chaves
05 Tayná Silva
06 Denise Silva
06 Elaine Pereira
06 Francisca Ribeiro
06 Jônatas Gonçalves
07 Cleiton Silva
07 Deividson Luna
09 Manoel Soares
10 Lucas Miranda (filho dos ir. Leandro e Babi)

11 Maria de Fátima
11 Sophia (filha dos ir. Márcio e Elaine)

12 Maria Andra
12 Tayrone Silva
15 Guilherme Moreira
15 Lúcio Araujo
15 Roque Silva
19 Giovanna Chaves (filha dos ir. Luiz Fernan-

do e Miriam)

19 Alexsandra Luna
19 Vera Almeida
20 Alexandra (Xan)
21 Anna Carolina (filha da ir. Sueli)

21 Rodrigo Majewski
23 Rodrigo Prado
24 Leticia Reis (filha da ir. Aurea Gonzaga)

24 Marisa Santos
28 Agostinho Santos
28 Leonira Almeida
28 Silvana Araujo
29 Letícia (filha da ir. Sandra Motta)

30 Amanda Pereira
30 Larissa (filha da ir. Sandra Motta)

30 Sillas Reis
31 Roberson Queiroz

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão

_coolteens

“A OBRA DE DEUS 
COMEÇA DIFÍCIL, 
TORNAR-SE IMPOSSÍVEL 
E ENTÃO É FEITA!”

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

Feliz 
Aniversário!

“EM TUDO DAI GRAÇAS, PORQUE ESTA É A VONTADE DE DEUS EM CRISTO 
JESUS PARA CONVOSCO” (1TS 5:18)  

Às vezes, pergunto-me por que Deus decidiu se revelar como Pai, porque isso me deixa 
em uma posição desconfortável, como um pai terreno e cheio de falhas. Mas, ao mesmo 
tempo, é a maior honra ser chamado de “pai”. Isso significa que os nossos filhos devem 
ver, em nós pais, alguma coisa, ainda que indistinta(falta de nitidez; vago, obscuro, 
confuso), da paternidade de Deus: a Sua providência, a Sua abnegação, especialmente 
ao enviar o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Seu amor, puro e incondicional, a Sua 
justiça, que é perfeitamente equilibrada pela Sua misericórdia, e, acima de tudo, o Seu 
cuidado terno e afetuoso. Isso quer dizer que nós como maridos e pais devemos nos 
esforçar para sermos modelos na Terra, embora confessando as nossas imperfeições 
e falhas ao fazer isso. Entretanto, as nossas famílias devem saber o quanto desejamos 
genuinamente seguir a Jesus! A liderança no lar é o verdadeiro teste de espiritualidade. 
Portanto, o desafio para nós pais a partir dessa data(08/08/11) é: “SER UM LÍDER QUE 
A NOSSA FAMÍLIA PRECISA, GUIADO POR DEUS-ESPÍRITO SANTO EM TODAS 
AS NOSSAS ATITUDES DIÁRIAS”. Feliz dia dos Pais!

_a família com alegria 

Dia dos Pais

Música é vital na adoração ao Senhor!

16/07 – Realizou-se a cerimonia nupcial do casal Rodrigo e Daniela Viana(Dandan). 
Que o Senhor abençoe ricamente o novo casal! 
19 à 22/07 – Realizamos a E.B.F., com o tema: Quero Ser um Modelo. Contemplamos 
a presença de mais de 100 (cem) crianças, e mães no manejo de trabalhos manuais. 
23/07 – Realizou-se o Chá Feminino com o tema: Tempo Frio, Coração Quente! 
As mulheres e moças de nossa IBCF foram banqueteadas com um bom tempo de 
comunhão, amizade, aprendizado da Palavra de Deus, recheado de boas brincadeiras e 
um lanche delicioso.
30/07 – Realizou-se o Caipirando! Um tempo maravilhoso de brincadeiras, cadeia, 
jogos, guloseimas, churrasquinho e muita alegria! Toda a renda obtida será aplicada no 
projeto CREAR. Louvado seja o Senhor pela vida dos participantes!

_aconteceu em julho


