
E.B.D. - 9hs 
Culto de Celebração da Família – 18h

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

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Finanças)

Reunião de Jejum e Oração na IBCF – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Distribuição de bíblias no farol (Dia dos Pais) – saída da IBCF as 09h30 
Ensaio/Aula Grupo de Louvor - 13h30 
Visita Lar Vovô Nelson – saída da IBCF às 14hs 
Recanto do Guerreiro – 19h00

Café da Fidelidade – Dia dos Pais  9hs 
E.B.D - 10hs 
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

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

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Missões)

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Maria Guiomar – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Ensaio/Aula Grupo de Louvor - 13h30 
Aula Novos Líderes – 19h30

E.B.D. -  9hs 
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h

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

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (IBCF)

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Marisa  – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Ensaio/Aula Grupo de Louvor - 13h30 
Sabor e Gastro (Jovens) – 19hs

E.B.D. - 9hs (batismos novos membros) 
Culto de Celebração Ceia – 18h

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

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Família)

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Irene  – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs
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11

INTRODUTORES
05 – Samuel e Maria do Carmo 
12 –  Edméa e Maria (Leila)
19 –  Agostinho e Inez
26 – Assis e Sueli Reis

RECEPÇÃO
05 – Alessandra Miranda e Tayná
12 – Vitor e Paula Brito
19 – Juliana e Mariana
26 – Urubatan e Ana Paula Estrela

SONOPLASTIA
04 e 05 – Ricardo e Mateus
11 e 12 – Diogo e Leonardo
18 e 19 – Henrique e Jônatas
25 e 26 – Ricardo e Mateus

DIRIGENTES DO CULTO
05 – Elizeu 
12 – Dagoberto
19 – Urubatan
26 – Elizeu

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

PLANTÃO DIACONAL
05 – Sergio Moura (2053-0032)
12 – Acácio (2254-8409)
19 – Teixeira (2079-1016)
26 – Toninho (2554-1084)

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

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que olham para dentro de 
si mesmos e enxergam todo mal que reside neles e não se iludem 
a este respeito. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que olham ao redor e en-
xergam uma sociedade em completa desordem, que exerce incrível 
poder de atração. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que têm conhecimento da 
parceria entre a carne, o curso deste mundo e a atuação satânica. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que pedem socorro por se 
sentirem miseráveis e incapazes de obter vitória sozinhos. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que encaram Jesus como 
porta de entrada para o curral de ovelhas alimentadas, protegidas 
e pastoreadas pelo Sumo Pastor. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que não cortam o cordão 
umbilical que os liga a Jesus nem se desligam da Videira verdadeira, 
antes se alimentam de Seu sangue e de Sua seiva. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que não se ensoberbecem 
em momento algum e suportam com inteligência e alegria os espi-
nhos na carne, que esvaziam o orgulho no momento certo. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que se alimentam da Pala-
vra de Deus e da oração com regularidade e perseverança. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que vigiam para não come-
ter alguma imprudência, para medir periodicamente o nível de sua 
espiritualidade e para não cair em pecado. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que se negam a si mesmos 
quando a vontade própria não combina com a vontade de Deus e, 
dia a dia, tomam a sua cruz e seguem o Senhor. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que confessam qualquer 
falta cometida com tristeza de arrependimento e fé, logo depois 
da desobediência. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que se apropriam das pro-
messas de Deus e se beneficiem delas. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que têm fé em Jesus e não 
abrem mão dela em qualquer situação ou circunstância, na certeza 
de que não serão frustrados em momento algum. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que tratam os irmãos na fé 
com a mesma misericórdia a eles dispensada por Deus. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles cujos olhos veem o invisí-
vel, seja a pessoa de Deus, seja o galardão da vitória, a redenção 
da natureza, a ressurreição do corpo e a glória por vir a ser revelada 
em nós. 

MAIS QUE VENCEDORES são aqueles que estão de tal modo uni-
dos a Deus que nada poderá separá-los Dele: nem morte nem vida, 
nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem 
altura nem profundidade! Foi Deus quem os escolheu, quem os 
chamou, quem os justificou e quem os está transformando para 
serem iguaizinhos à imagem de Seu Filho! 

(extraído)

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

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

fará proezas...”Dn.11:32

AGOSTO  2012
www.ibcf.com.br
 11  20712731

“EM TODAS ESTAS COISAS, PORÉM, SOMOS MAIS QUE VENCEDORES,  
POR MEIO DAQUELE QUE NOS AMOU (RM 8:37). 

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 



No parque, uma mulher sentou-se ao lado de um homem. Ela 
disse: Aquele ali é meu filho, o de suéter vermelho deslizando no 
escorregador. 
- Um bonito garoto - respondeu o homem - e completou: 
- Aquela de vestido branco, pedalando a bicicleta, é minha filha. 
Então, olhando o relógio, o homem chamou a sua filha. 
- Melissa, o que você acha de irmos? 
Mais cinco minutos, pai. Por favor. Só mais cinco minutos! 
O homem concordou e Melissa continuou pedalando sua bicicleta, 
para alegria de seu coração. Os minutos se passaram, o pai levan-
tou-se e novamente chamou sua filha: - Hora de irmos, agora? 
Mas, outra vez Melissa pediu: - Mais cinco minutos, pai. Só mais 
cinco minutos! 
O homem sorriu e disse: - Está certo! 
- O senhor é certamente um pai muito paciente - comentou a 
mulher ao seu lado. 

O homem sorriu e disse: 
- O irmão mais velho de Melissa foi morto no ano passado por um 
motorista bêbado, quando montava sua bicicleta perto daqui. Eu 
nunca passei muito tempo com meu filho e agora eu daria qual-
quer coisa por apenas mais cinco minutos com ele. Eu me prometi 
não cometer o mesmo erro com Melissa. Ela acha que tem mais 
cinco minutos para andar de bicicleta. Na verdade, sou eu que 
tenho mais cinco minutos para vê-la brincar... 
Em tudo na vida estabelecemos prioridades. 
Quais são as suas como Pai e Sacerdote do lar? 
Lembre-se: nem tudo o que é importante é prioritário, e nem tudo 
o que é necessário é indispensável! Dê, hoje, para seu: filho(a), 
esposa, amigo, familiar que você ama mais cinco minutos de seu 
tempo. Vale a pena!
Feliz Dia dos Pais!

"Mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda, por causa de Cristo. O que 
é mais, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conheci-
mento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como 
esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele " (Fp. 3:7-9, NVI).

Quando você se torna um cristão, uma das mudanças mais notáveis é que você vai desistir 
de muitas das coisas que você fez uma vez. Claro, isso depende do seu estilo de vida antes 
de sua conversão. Mas para muitos de nós, uma mudança dramática acontecerá. Tenho 
ouvido as pessoas compartilham suas histórias de como eles vieram a Cristo e os grandes 
sacrifícios que fizeram para segui-Lo, dizendo coisas como: "Eu tive uma ótima vida ... Eu ia 
a festas ... Eu me diverti tanto ... Mas eu deixei tudo por Jesus Cristo! Eu deixei tudo para a 
glória de Deus!"

Quando ouço afirmações como essa, logo eu quero perguntar: O que estamos falando de 
fato para o mundo? De fato, nós desistimos de tudo? Do que então desistimos? Será que 
podemos afirmar como o ap. Paulo em nosso dia-a-dia, sem medo de errar: "No passado, 
todas essas coisas valiam muito para mim; mas agora, por causa de Cristo, considero que 
não têm nenhum valor, eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a 
Cristo”.

Amado e amada adolescente, o que você tem jogado no lixo por amor a Cristo? Quais prá-
ticas mundanas que seus(suas) amigos(as) consideram tão importante, mas que para você 
hoje nada valem? Práticas que não significava nada para sua vida em comparação com o 
grande privilégio e valor de pertencer ao Senhor Jesus?

Pense sempre nisso!

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

11 – Maria de Fátima
12 – Maria Andra
12 – Tayrone
15 – Guilherme Moreira
15 – Lúcio Araujo
15 – Roque Silva
19 – Alexsandra Luna
19 – Giovanna Chaves (filha dos ir. Luiz Fernando 

e Miriam)

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

21 – Rodrigo Majewski
21 – Vera Leite
23 – Rodrigo Prado
24 – Leticia Reis 
24 – Marisa Santos
28 – Agostinho Santos
28 – Leonira Almeida
28 – Lisângela Rosa
29 – Leticia (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

“AQUELE QUE PROCURA 
UM AMIGO SEM 
DEFEITOS TERMINA SEM 
AMIGOS."

_missão IBCF

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

DIA DOS PAIS! 

1. NÃO TER ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

A estabilidade financeira é um dos pilares de segurança da vida de um casal, pois quando nos tornamos um casal, buscamos, entre outras 
coisas, a possibilidade de construir algo que sozinhos talvez não conseguíssemos ou encontrássemos com maior dificuldade. Quando não 
há uma organização financeira e surge uma mudança drástica na rotina – o nascimento de um filho ou o fato de um dos dois perder o em-
prego, por exemplo – o estresse e a culpa por não terem feito uma reserva vêm à tona, provocando atritos. O ideal é traçar desde o início 
da relação - o que inclui os tempos de namoro- um acordo prévio e um planejamento no qual cada um deve cumprir sua parte. Guarde 
um determinado valor por mês para os estudos dos filhos, destine uma reserva para emergência, coloque no papel os gastos diários e com 
lazer. Se um dos dois se desvia, os objetivos comuns são traídos, uma vez que o acordo não é cumprido. Ambos podem não conseguir 
pagar as contas e entrar em dívidas, o que causa raiva, ressentimento e, claro, brigas. Pense Nisso!

_a família com alegria 

Saiba como se livrar dos sete hábitos que transformam a vida dos casais em um CAOS!

Nada!

TODAS AS 3ª FEIRAS: Tempo precioso de ensino da Palavra de Deus as crianças 
moradoras do prédio, vizinhas da ir. Maria Rosa. Está sendo ministrado o tema: Deus 
Criador. Responsáveis irmãs: Maria Rosa, Ruth e Daniela Costa. Deus seja louvado pelo 
excelente trabalho de alcançar realizado pela equipe. 
DIAS 14, 21 E 28 DE JULHO: realizou-se o Happy Day com as crianças (locais prédio 
do ir. Ricardo Salles, na IBCF e no prédio da ir. Dani Costa). 
DIA 14 DE JULHO: realizou-se o Caipirando – tempo precioso de comunhão e 
contribuição com o Projeto  CREAR.
DIA 15 DE JULHO: o missionário Jonathan Matheus apresentou-nos o Projeto OASIS, 
para a nossa parceria em Cidade Tiradentes.
DIA 22 DE JULHO: recebemos a visita do missionário Élio e família – tempo precioso de 
relatório e testemunho acerca do ministério entre os árabes. 
DIA 28 DE JULHO: realizou o Chá Feminino com o tema: Tempo de Brilhar, um tempo 
precioso de adoração, aprendizado e comunhão.
DIA 31 DE JULHO: realizou-se o Culto de Celebração com a Maior Idade, um 
maravilhoso tempo de adoração e comunhão.

_aconteceu em agosto


