_acontecerá na ibcf
03 E.B.D – 9hs
Culto de Celebração da Paz –
18hs
04 Evangelismo na E.E. Maria de
Lourdes
Ensaio Vozes de Adoração –
15hs
05 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
06 Reunião de Oração – 20hs (Alegria)
07 Reunião de Jejum e Oração na
casa da ir. Maria Guiomar – 9hs
Evangelismo na Fundação Casa
– 19hs
08 Coolteens – 19hs
Reunião com adolescentes no
Condomínio Alamandas – 19hs
Ensaio Coral Boas Novas –
19h30
09 Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovem – 10h30
Recanto do Guerreiro – 19hs
10 Café da Fidelidade – 9hs
EBD – Especial Dia dos Pais –
10hs
Culto de Celebração da Alegria
– 18hs
11 Evangelismo E.E. Maria de Lourdes
Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
Aula de Música – 19hs
12 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
13 Reunião de Oração – 20hs (Esperança)
14 Reunião de Oração e Jejum na
casa da ir. Andrea Kelly – 9hs
Evangelismo na Fundação Casa
– 19hs
15 Coolteens – 19hs
Reunião com adolescentes no
Condomínio Alamandas – 19hs
Ensaio Coral Boas Novas –
19h30
16 Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovem – 10h30
Encontrão – Jovens – 19hs
17 EBD – 9hs

_ministério diaconia

18

19
20
21

22

23
24

25

26
27
28

29

30
31

Culto de Celebração da Esperança – 18hs
Evangelismo na E.E. Maria de
Lourdes – 9hs
Ensaio Vozes de Adoração –
15hs
Aula de Música – 19hs
Reunião com as crianças no
Condomínio Alamandas – 19hs
Reunião de Oração (Amor) –
20hs
Reunião de Oração e Jejum na
casa da ir. Madalena – 9hs
Evangelismo na Fundação Casa
– 19hs
Coolteens – 19hs
Reunião com os Adolescentes
no prédio da ir. Maria Rosa –
19hs
Ensaio Coral Boas Novas –
19h30
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovem – 10h30
EBD 9hs
Culto de Celebração do Amor –
18hs
Evangelismo na Escola Maria de
Lourdes – 9hs
Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
Reunião com as crianças no
Condomínio Alamandas – 19hs
Reunião de Oração (Gratidão) –
20hs
Reunião de Oração e Jejum na
IBCF – 9hs
Evangelismo na Fundação Casa
– 19hs
Coolteens – 19hs
Reunião com os Adolescentes
no prédio da ir. Maria Rosa –
19hs
Ensaio Coral Boas Novas –
19h30
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovem – 10h30
EBD 9hs
Culto de Celebração Gratidão –
18hs

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

IGREJA BATISTA CASTELO FORTE
Associada as Igrejas Batistas Regulares de São Paulo

AGOSTO 2014

INTRODUTORES
03 – Teixeira e Débora Pifanelli
10 – Carlos e Cleusa Araujo
17 – Assis e Edméa
24 – João Costa e Bete Menezes
31 – João Oliveira e Francisca
RECEPÇÃO
03 – Vitor e Paula Brito
10 – Amanda Loiola e Aurea Eunice
17 – Damaris Oliveira e Carla Rios
24 – Carlos Gregório e Camila Paiva
31 – Cesar e Kelly Costa

“..mas o povo que conhece ao
seu Deus se tornará forte e
fará proezas...”Dn.11:32
www.ibcf.com.br
 11 20712731

DIA DOS PAIS

O QUE SIGNIFICA SER PAI

SONOPLASTIA
02 e 03 – Ricardo e Anderson
09 e 10 – Jonatas, Mateus e Henrique
16 e 17 – Ricardo e Anderson
23 e 24 – Jonatas, Mateus e Henrique
30 e 31 – Ricardo e eAnderson
DIRIGENTES DO CULTO
03 – Santana
10 – Dagoberto
17 – Fabiano
24 – Elizeu
31 – Dênis
DIRIGENTES E.B.D.
03 – Damaris Brito
10 – Ricardo Turato
17 – Pr. Wasley
24 – Adelcino
31 – Sueli Reis
DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
06 – Ábia
13 – Pr. Wasley
20 – Cesar Salviano
27 – Marcos Martins
BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE
Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene e Isabel
Bacelar
PLANTÃO DIACONAL
03 – Adelcino (2944-5856)
10 – Flávio (2385-7322)
17 – Sergio (2053-0032)
24 – Teixeira (2079-1016)
31 – Toninho (2554-1084)
CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (2205-3242 / 2071-2731 / 2079-0517)
Isabel Oliveira (2944-5856)
Josina (2741-8013)
Yraides (3493-6800)

_nosso propósito
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

A paternidade é um privilégio incrível, que devemos sempre agradecer a Deus, porque quando consideramos o sacrifício de nosso Pai por
nós, qualquer sacrifício que podemos fazer para os nossos filhos são
pequenos. Quando estamos desgastados com esta incrível tarefa, lembramo-nos das pessoas que não podem ter filhos ou que perderam um
filho, que por muito tempo gostariam também de desfrutarem da oportunidade e do privilégio que recebemos de Deus, mas, que infelizmente,
desprezamos por pequenos inconvenientes do dia-a-dia da vida familiar.
Paternidade é uma vocação muito mais importante do que qualquer
vocação. Nossos filhos, filhas, netos e netas são um investimento em
curso, um presente que deixamos para um mundo������������������
, bem como, um impacto para a eternidade através das gerações que nos seguem. Embora
parece ser um processo longo e difícil, mas, quando vemos os nossos filhos crescidos, ao olharmos para trás, ficamos maravilhado com a rapidez
com que os anos e o processo se passaram. A paternidade humana não
é apenas uma ilustração da paternidade de Deus, mas é o produto dele.
Deus é o pai de onde a paternidade humana é derivada diretamente, portanto, em nossa paternidade aqui na terra, apontamos os nossos filhos ao
Pai Celestial, bem como, carregamos sobre nossos ombros a reputação
de nosso Pai Celestial, isto é, se os nossos filhos querem conhecê-Lo e
caminhar com Ele dependerá em grande parte do que eles veem em nós.
Não há substituto para o tempo gasto com os nossos filhos, nada
substitui a nossa atenção.
Também não há substituto para o nosso tempo gasto com o nosso
Pai Celestial. Tempo em Sua Palavra e oração nunca é tempo desperdiçado. Portanto, leia para seus filhos, pois uma criança que não aprende
a amar a ler não vai gostar de ler a Palavra de Deus, e lhe será roubado
a alegria, perspectiva e poder. O amor a leitura é um prazer muito mais
satisfatório do que o amor aos filmes e jogos de vídeogame, o que não
são inerentemente maus, mas geralmente nada irá promover para o
crescimento e edificação da vida espiritual. Um amor para a leitura deve
ser instilado cedo, uma vez que raramente se desenvolve mais tarde.
Leia para seus filhos.
Desligue a televisão e o computador (tablet e celular). Utilize-os com
seus filhos com moderação e sabedoria. Ensine seus filhos a ser gratos.
Faça tudo que puder para livrá-los da mentalidade do direito próprio
que tem envenenado a nossa cultura: «Eu mereço isso» e «isso não é
justo» e «é minha, não sua.» Ensine-os a não ser chorões (coitado de

mim). Ensine-os a dizer obrigado. Ensine-os que o dinheiro é ganho, ele
não aparece do nada. Para ensiná-los tudo isso, é claro, exige uma coisa
primária: sermos sempre gratos, nem chorões tipo coitado de mim, que
somos bons administradores, e rápidos para dizer obrigado. Os nossos
filhos, filhas, netos e netas podem muitas vezes não conseguirem fazer
o que ensinamos, mas eles raramente deixam de fazer o que fazemos.
Ensine-os a confessar e arrepender-se, diante de Deus e também diante
da sua presença quando for necessário. Vamos também admitir quando
estamos errados, dizendo-lhes: «errei, por favor me perdoe», e, creia,
uma atitude que ensinamos mais do que tentar mostrar e fingir que
nunca falhamos. Avôs, talvez você tenha se arrependido de não ter sido
um bom pai. Diga aos seus filhos e filhas adultos que está arrependido (sem desculpas), porém peça a Deus para ajudá-lo a ser o melhor
vovô, que ama e ler histórias da Bíblia, orar com e pelos netos e netas,
influenciando-os a amar Jesus.
Dê generosamente, e envolva��������������������������������������
seus filhos e filhas em dar, mostrando-lhes que Jesus afirmou que é mais abençoado, mais aprovado por
Deus-Pai e o dar do que receber (Sl.37:26 e At. 20:35). Lembre-se
que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Os dois são essenciais e
devem ser inseparáveis na educação dos nossos filhos e filhas, pois se
eles forem educados apenas com a verdade, ele serão pessoas legalistas
e rebeldes. Se forem educados apenas com graça, vivem perdidos, sem
nenhum rumo. Dê aos seus filhos e filhas o que eles precisam, porque
o que eles querem, muitas vezes não são as melhores opções para a
sua edificação pessoal e familiar. Ensine-os a disciplina de dizer não a si
mesmos, dizendo não a eles.
A melhor coisa que podemos fazer por nossos filhos e filhas, netos
e netas, é amar a Deus com todo o nosso coração, e simultaneamente,
amar uns aos outros como amamos a nós mesmos. Pais, saibam que
Deus é quem nos deu a tarefa de ser pai ou um avô, e, Ele quem nos
dará a devida avaliação final acerca de como exercemos a nossa paternidade. �������������������������������������������������������������
É a aprovação������������������������������������������������
Dele que mais importa. Ele é rápido para perdoar, mas Ele espera que sejamos rápidos para nos arrepender e segui-Lo
fielmente. Vamos exercer a nossa paternidade de tal maneira aprovada
pelo Senhor, para um dia ouvirmos Dele: «Muito bem, meu servo bom
e fiel.» Mas, que hoje mesmo, neste dia dos Pais, possamos ouvir dos
nossos filhos, filhas, netos e netas: graças a Deus por ser o meu pai (o
meu avô)! Feliz dia dos Pais!

_falando ao coração

_reflexão

IBCF, 33 anos

"É HORA DE PARAR DE
BRINCAR DE IGREJA E
COMEÇAR A SER A IGREJA!"

Vem, vê e segue-me!
“... MAS O POVO QUE CONHECE AO SEU DEUS SE TORNARÁ FORTE E FARÁ PROEZAS...” (DN.11:32)

Chegou o mês de Agosto – o período que comemoramos
mais um ano de existência da IBCF – 33 anos. Parabéns!
No mundo de hoje, onde o compromisso não é, por vezes,
muito valorizado, como membros da IBCF devemos renovar os
nossos votos de dedicação aos propósitos de Deus, em relação à
nossa vida, energia e recursos, no crescimento do Reino de Deus
através do nosso franco envolvimento com a IBCF. Em outras
palavras, a IBCF que estamos construindo hoje não é apenas
um edifício físico, mas uma rede viva de relações que vai durar
por toda a vida. Uma rede cheia de diversidade que é unificada
por um amor único para com o Senhor Jesus e o Seu reino. Uma
igreja repleta de pessoas comprometidas com a edificação de
vidas, dentro de uma atmosfera de paz, alegria, esperança, amor
e gratidão. Cada membro da IBCF deve renovar o seu compromisso em:
1. Amor pela IBCF:
O forte compromisso de que Deus me chamou para fazer
parte do ministério da IBCF, demonstrado pelo meu amor à casa
(igreja) Dele formada por pessoas que Ele ama, bem como, pela
minha participação relevante dentro do ministério geral da IBCF.
Um amor genuíno demonstrado pela minha participação consistente, com empenho impactante pela visão e o propósito da
IBCF, enxergando as novas oportunidades para ser ativo e produtivo no Reino de Deus, visando torna-la cada vez maior, ao alcançar outras pessoas e desenvolvê-las em seguidores totalmente
dedicados ao Senhor e a Sua obra através da IBCF.
2. Mantenedor da unidade na IBCF:
Quero manter sempre a atitude de satisfação, contentamento e elogio pela liderança e pela membrezia em geral da IBCF.
Sabendo que a unidade da igreja local é fundamental para o
anunciar do evangelho de Jesus no mundo, como membro da
IBCF, comprometo-me a zelar da doutrina, do propósito e da
visão da IBCF, sendo um instrumento de paz, alegria, esperança,
amor e gratidão, para manter a unidade com os demais membros da IBCF juntamente com a sua liderança, evitando atitudes
de confusão, divisão e crítica. Comprometo-me a sempre fazer
o máximo em ser simpático, fazer amigos de fato, para demonstrar gratidão por tudo que a IBCF fez, faz e fará por minha vida
e por minha família, preservando a nossa maturidade cristã, com
um ambiente familiar contagiante, por uma comunidade (IBCF)
sempre saudável, com bom humor, que sempre nos faz feliz por
sermos participantes dela.
3. Participação ativa no tempo de oração e jejum corporativo:
Comprometo-me a participar ativamente das reuniões de
oração, 33 horas e dias de oração, vigília de oração, concordando com a liderança e com demais membros da IBCF, para buscar
a face do Senhor, e conhecer à Sua vontade em relação ao agir

da IBCF, e Sua expansão no bairro de Itaquera, na cidade e estado de São Paulo, no Brasil e até nos confins da Terra, sabendo
que sem o poder e a presença Dele, nada podemos fazer.
4. Participação ativa nas classes da EBD e Cultos de
Celebração:
Quero manter sempre o compromisso de ser um aluno ativo
na classe da EBD, e um adorador ativo nos cultos de celebração
da IBCF semanalmente, visando o meu crescimento espiritual e
juntamente com a liderança e demais membros da IBCF, a nossa
edificação mútua como Corpo de Cristo, servindo ao Senhor e
um ao outro. Através da minha participação ativa nas classes da
EBD e nos cultos de celebração, as minhas necessidades serão
supridas pela perspectiva bíblica, através dos princípios bíblicos
ensinados nesses momentos únicos, pois trata-se de meu encontro pessoal com o Senhor e com a Sua divina verdade, que me
instrui e que me ajuda a encontrar a saúde física, emocional e
relacional também. A Bíblia tem muito a dizer sobre casamento,
família, sexo, paternidade, o dinheiro, o ritmo de vida, a finalidade, a superação de desafios, enfim, sobre os diversos problemas
reais que pessoais reais lutam diariamente.
5. Compromisso ativo com a Grande Comissão:
Quero sempre manter o meu compromisso prioritário com
a Grande Comissão de (Mt.28:19-20), porque quero obedecer
a ordem dada por Jesus, sendo um membro da IBCF totalmente
frutífero na obra de evangelização do mundo perdido. Eu simplesmente creio que Jesus é o único caminho de salvação para o
ser humano perdido, e, não há maneira de contornar isso. A salvação é exclusiva, assim sendo, eu preciso ser um proclamador
dessa esperança estritamente definida onde eu estiver, porque
Jesus me nomeou um agente de reconciliação (2 Cor.5:18), isto
é, devo proclamar a verdade do evangelho de Jesus como único
meio pelo qual as pessoas perdidas ao meu redor são trazidas
para um relacionamento correto com Deus-Pai. Enfim, o meu
compromisso é o de dizer a alguém sobre Alguém (Jesus) que
muda tudo em nossa vida para sempre!
Conclusão:
Ao assumirmos os compromissos acima descritos, como
membros da IBCF, considerando os nossos dons, nossa habilidade, conexões, experiências, paixões e interesses, certamente
iremos comemorar um novo ano da IBCF de forma graciosa. O
compromisso com o novo tema: VEM, VÊ, SEGUE-ME!, nos leva
a pensar como o Senhor Jesus quer nos usar de uma forma única, pois nós somos a família espiritual Dele, mas não como uma
daquelas famílias que mantém a si mesmos. Somos uma família
com uma visão de portas abertas (ALCANÇAR) e que amamos todos quantos estão diante da mesa do Senhor Jesus, para a glória
Dele! Louvado seja o Senhor Jesus pela existência (33 anos), pelo
ministério da IBCF!

_missão IBCF

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

_aniversariantes
02 – Élson Jr.
02 – William Pereira
03 – Elizeu Albuquerque
05 – Amanda Loiola
05 – Gabriel Rios (filho dos ir. Anderson e
Luciana)

05 – Maria Guiomar
05 – Miriam Chaves
06 – Denise Silva
06 – Francisca Ribeiro
06 – Jônatas Gonçalves
07 – Cleiton Silva
07 – Deividson Luna
08 – Washington Douglas
09 – Manoel Soares
09 – Gustavo Chaves (filho dos ir. Luiz e Miriam)
11 – Maria de Fátima
12 – Maria Andra
14 – Sabrina Sousa
15 – Guilherme Moreira
15 – Lúcio Araujo
15 – Roque Silva
18 – Madalena
19 – Alexsandra Luna
19 – Giovanna Chaves (filha dos ir. Luiz e

_galera jovem da ibcf

Os Nativos Digitais estão em
ascensão na igreja de Jesus!
Nativos digitais são os adolescentes e jovens que nasceram no período da explosão
das novas tecnologias e conexões de comunicação online. Vivemos em um mundo onde
qualquer pessoa, inclusive o adolescente, tem a oportunidade de contribuir para conversas globais sobre grandes questões, e fazer sentir a sua presença global.
Podemos organizar o nosso upload de vídeos para o Youtube, iniciar o nosso próprio
blog e assim estabelecer a nossa presença em comunidades online. Nós vivemos em
uma época onde temos acesso a mais informações do que nós podemos usar ou processar. Vivemos em uma época onde todo mundo pode ter uma voz e um impacto, de
maneira que em tudo temos a oportunidade de contribuir e participar, de forma que já
não ficamos passivamente sentados, deixando que as pessoas nos dizem o que pensar.
Todavia, será que estamos pecando menos? Será que estamos sofrendo de uma crise
de identidade? Esquecendo a quem realmente pertencemos, o que já temos como boa
comunicação em e com Jesus?
Como nativos digitais, a moçada jamais deve esquecer as gloriosas riquezas que já
possuem em Jesus. Na verdade, a moçada precisa cada vez mais de amigos de verdade
que os lembre destas gloriosas riquezas todos os dias, bem como, afirmar-lhes que ao
ampliar o seu coração para o Senhor, obedecendo os princípios da Sua Palavra, a sua
fome de pecado diminuirá cada vez mais. A única maneira de lidar com o restante do
pecado de longo prazo é desenvolver um desgosto para com ele hoje, agora. Portanto,
use a tecnologia, comunicação online como ferramenta para expandir as gloriosas riquezas que já temos recebido de Jesus, agora como filhos de Deus-Pai. Usufrua da boa
amizade uns com os outros na IBCF, participando dos pequenos grupos de comunhão e
amizade. Lembre-se: a nossa boa e eficaz comunicação online depende disso! Jovens,
eu lhes escrevo porque venceram o Maligno (1 Jo.2:13) (Pr.Roberto)

_a família com alegria

Miriam)

Projeção espiritual eficaz
começa em casa!

19 – Vera Almeida
20 – Alexandra (Xan)
21 – Anna Reis
21 – Rodrigo Majewski
21 – Vera Leite
23 – Rodrigo Prado
24 – Leticia Reis
24 – Marisa Santos
28 – Agostinho Santos
28 – Leonira Almeida
28 – Leticia Motta
28 – Lisângela Rosa
30 – Amanda Pereira
30 – Larissa Motta
30 – Sillas Reis
31 – Roberson Queiroz

Um Lugar da Graça
A mensagem do evangelho é a graça para o lar. O ap. Paulo colocou desta forma:
“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom
de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.” (Ef.2:8-9) O dom de Jesus,
Sua morte na cruz, o pagamento por nossos pecados, a glória da ressurreição, nenhuma delas é adquirida ou merecida. São dons da graça do Senhor. Assim sendo, saiba
que a graça do Senhor ao governar a nossa casa e família, terá o brilhar da luz Dele,
de maneira que pais e filhos inspiram mutuamente o falar livremente sobre o amor, o
cuidado, a proteção, o ensino e a edificação no fluxo normal da vida familiar. Certamente, a cultura do lar também refletirá a graça, quando pais e filhos recusam a falar
palavras de críticas, julgamentos pressupostos, murmuração, reclamação, palavras
torpes (palavrões), substituindo-as por palavras de edificação, de amor, de carinho, de
paz, alegria, esperança, gratidão, palavras de testemunho convincente de que o evangelho da graça reina em nosso coração e em nossa casa. Pense nisso!

(continuação)....

