
MINISTÉRIO
DIACONIA

Introdutores
06 – Debora Pifanelli e Adenicio Teixeira
13 – Antonio Lucio e Doracy
20 – Arnaldo Dias e Francisca
24 – Orlando e Acácio
27  – Carlos Araujo e Joelma

reCePÇÃo
06 – Maria do Socorro e Natália Oliveira
13 – Pamela e Jessica Vicente
20 – Joyce e Rejiane
24 – Nilda e Ana Angelita
27 – Marlene Dias e Juliana Feitosa

sonoPLAstIA
05 e 06 – Ricardo – Sillas – Leonardo
12 e 13 – Felipe – Danilo – Diogo
19 e 20 – Ricardo – Sillas – Leonardo
24 – Felipe – Danilo – Diogo
26 e 27 – Ricardo – Sillas – Leonardo

dIrIGentes do CuLto
06 – Santana 
13 – Deividson
20 – Adriano Lúcio
24 - Santana
27 – Dagoberto

BerÇÁrIo – MAnHÃ
Euda, Isabel Bacelar, Ivone

BerÇÁrIo – noIte
Carmem, Cercila, Doracy, Irene

PLAntÃo dIAConAL
06 – Acácio (2254-8409)
13 – Toninho (2554-1084)
20 – Manoel (2523-4836)
24 – Sergio (2053-0032)
27 – Samuel (2522-2742)

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

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

AMAdo VIsItAnte
Para que você viva uma vida de 
liberdade espiritual, é preciso 
primeiro ter um encontro com Jesus 
Cristo.  É preciso viver unido com 
Jesus Cristo, pois Ele é a Verdade, 
e só a Verdade li be rta. Portanto, 
esperamos que em nosso meio 
você tenha um alegre encontro com 
a pessoa do Senhor Jesus Cristo. 
Estamos alegres com sua presença!

 Compromisso  
e responsabilidade 

fazem parte 
de nossa 

espiritualidade “Por que, Pois, se queixa o homem vivente?  
queixe-se cada um dos seus PróPrios Pecados.” 
(Lam. 3:39)

existe uma linha muito tênue que separa o lamento por um 
sofrimento pelo qual estamos passando, e uma queixa que passa a 
ser pecado. É uma infelicidade nós, como crentes, nos queixarmos 
quando algo ruim nos acontece. assim passamos do lamento 
à queixa. com nosso queixume negamos claras afirmações das 
escrituras, como, por exemplo, (rm.8.28: “...sabemos que todas as 
cousas cooperam para o bem...”), ou  (2 cor.4.17: “Porque a nossa leve 
e momentânea tribulação...”). se pararmos para pensar nas coisas 
boas que o senhor nos tem dado e nas bênçãos que resultam das 
aparentes “catástrofes”, o louvor ao senhor fluirá dos nossos lábios. 
Pedimos ao senhor que fluam rios de água viva de nossas vidas, mas 
ao mesmo tempo não estamos dispostos a aceitar que o leito do 
rio seja escavado larga e profundamente! a situação difícil em que 
talvez estejamos passando neste momento trará gloriosas correntes 
de bênção se começarmos a agradecer ao senhor imediatamente. 
se passarmos por um período de profundo abatimento, sem dúvida 
estamos diante de um alargamento de fronteiras em nossa vida 
espiritual. Por isso, precisamos aprender e praticar o que dizem as 
santas escrituras: “...dando sempre graças por tudo a nosso deus e Pai, 
em nome de nosso senhor Jesus cristo.”  (extraído e adaptado) seCretÁrIA seg. à qui., 13h às 17h - secretaria@ibcf.com.br

PAstores seg. à sex., 9h às 20h IBCF – 20712731 – 20790517 – 2205-3242
www.ibcf.com.br

ACONTECERÁ NA IBCF EM DEzEMBRO 
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e.B.d. – 9h
tempo de oração – Família – 17h45
culto de celebração da casa harmoniosa – 18h
ensaio cj. vozes de adoração – 14h
reunião de oração – 20h (finanças)
coolteens – 19h30
ensaio cj. Boas novas – 20h
saída viagem para araraquara com o conj.Boas novas – 5h
ensaio cj.musical crear – 9h
ensaio Grupo de Louvor – 13h 
café da Fidelidade – 9h 
eBd – 10h
tempo de oração – Finanças – 17h45
culto de celebração da Fidelidade – 18h
ensaio cj. vozes de adoração – 14h
reunião de oração – 20h (missões) 
reunião de oração/Jejum – mulheres – casa da ir. célia Garcia
coolteens – 19h30
ensaio cj. Boas novas – 20h
ensaio cj.musical crear – 9h
ensaio Grupo de Louvor – 13h
momento novo – 19h 
e.B.d. – 9h
tempo de oração – missões – 17h45
culto de celebração das Boas novas – 18h
culto de celebração – natal – 20h 
ensaio Grupo de Louvor – 13h
e.B.d. – 9h
tempo de oração – iBcF – 17h45
culto de celebração da comunhão – ceia do senhor – 18h
culto de celebração Fim do ano – sítio das costureiras

dezeMBro 2009



dia 14 de novembro – a  iBcF esteve apresentando o 
musical “vivo está!” através do conjunto Boas novas no 
colégio salvador. Foi um tempo de serviço ao senhor, 
que foi recompensado com a alegria de vermos 3 pessoas 
entregando suas vidas a cristo, dentre elas uma professora 
do colégio. que deus abençoe a cada um dos amados que 
colocam suas vidas a serviço do reino, levando Boas novas 
aos perdidos. 

dia 19 de novembro – nasceu com 2950gr, 48 cm, o 
Leonardo Ben hur, primeiro filho dos irmãos Beto e adriana. 
deus abençoe os amados papais e ao pequeno Leonardo 
Bem hur  - bem-vindo à família iBcF1

dia 24 de novembro – realizou-se o culto com a maior 
idade, opnde comemorou-se a fase dos 80 anos do amado 
ir.José Luiz e das amadas ir.aurea, maura e ozorina, que 
foram homenageados pela vitória dada pelo senhor com a 
expressão: “vencedores pela Fé em cristo”. deus abençoe 
ricamente a vidas desses amados que tem sido exemplos 
de Jesus entre nós! 

FALANDO AO CORAÇÃO

“mas eu conFiei em ti, senhor... os meus temPos estão 
nas tuas mãos.” (sL.31:14-15)

COOLTEENS

as celebrações do ano novo 3 – Ilda Henrique
3 - Sandra Motta
4 – Bárbara (filha da irm. Débora Pifanelli)
4 – Leude 
4 – Marta 
5 – Johnathan Seara (filho da irm. Raquel Seara)
5 – Vinicius Janebro
6 – Samuel Miguel
6 – Giovanna Motta (filha da irm. Sandra Motta)
8 – Edmea Feria
8 – Mayara Ferreira
9 – Izildinha Teixeira
10 – Adriana Araujo
11 – Daniela Santos
12 – Leandro Miranda
12 – Verônica Fagotti
13 – Rafaela Almeida  
(filha dos irm. Cristiano e Andréia)
14 – Judite Ferreira
14 – Miriam Vicente
15 – Bruna Miguel
17 – Célia Garcia
18 – Moises Morgante
18 – Raquel Dias
20 – Enrique Gonçalves
20 – Reinaldo Sampaio
23 – Doracy
26 – Nilza Salles
27 – Paulo Santos
28 – Leonardo (filho dos irm. Leopoldo e Andréia)
29 – Alexsandra Fernandes (Gabi)
31 – Maria Rosa

ANIVERSARIANTES
DE DEzEMBRO

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

NOSSA MISSÃO
“Produzir pessoas com caráter ínte-
gro e frutíferos discípulos de Jesus”

ACONTECEU NA IBCF

A FAMÍLIA COM ALEGRIA

os seis BeneFícios de um coração aLeGre:

“inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer 
o pão  que penosamente granjeastes; aos seus amados ele o 
dá enquanto dormem.” (sl. 127.2)
 não é verdade que o sono serve apenas para a restauração 
física. neste texto: “...aos seus amados ele o dá enquanto 
dormem” reconhecemos
uma função muito mais profunda do sono do que 
exclusivamente o restabelecimento físico. o sono é uma 
dádiva celestial de deus. Por isso é recomendável que, ao 
se deitar para descansar, devemos levar em consideração 
o (sl. 63.6: “...no meu leito, quando de ti  me recordo, e em 
ti  medito, durante a vigília da noite.”). em outras palavras, 
permitamos que nossa alma esteja junto com o senhor, bem 
como, pedindo-Lhe que nos dê sua paz enquanto dormimos. 
então a amorosa mão criadora do nosso senhor fará um 
profundo e extenso trabalho de edificação em  nossa alma, 
em nossos espírito e em nosso corpo. Pense nisso!

 não sei o que a tua família faz para dar as boas vindas ao ano novo, mas ele é celebrado de 
diferentes e variadas formas em todo o mundo. no Japão, as pessoas vestem roupas novas e 
decoram as suas casas com bambu e ramos de pinheiro - símbolos de uma vida longa. na escócia, 
grupos de amigos ou de famílias reúnem-se para jantar na casa de um anfitrião e trocam presentes 
antes da meia-noite. na Grécia, as crianças deixam os sapatos na lareira, esperando que o stº. Basílio 
os encha de presentes. em nossa iBcF temos passado a véspera de ano novo como irmãos em 
cristo, como amigos, cultuando e agradecendo ao senhor pelo ano que passou, e pedindo-Lhe que 
nos use para realizar a sua vontade no nosso mundo atribulado e sofredor no ano que se aproxima. 
após a meia-noite, jantamos juntos, brincando, jogando jogos, e desfrutando de uma boa conversa. 

os tempos, as estações e os anos, inclusive este ano novo, estão na mão de deus conforme o texto 
bíblico acima. como membros da iBcF, não temos nada a temer, pois a bondade do nosso deus 
é grande, pois o futuro(novo ano) é tão luminoso como as suas divinas e ricas promessas. assim 
sendo, podemos caminhar com o senhor Jesus cristo em cada dia e como o salmista, dizer: “mas eu 
confiei em ti, senhor, e disse: ‘tu és o meu deus ‘” (v.14).  (extraído e adaptado) 

mais um ano se aproxima do seu fim! quantas lutas! quantas vitórias! quantas oportunidades de 
reafirmarmos nosso compromisso com deus! ufa, a correria tomou conta de nossas vidas durante 
esse ano, mas uma pergunta fica no ar: você se aproximou ou se afastou de deus durante esse ano? 
será que houve algum momento de sua vida em que você amou a deus mais do que ama agora? 
se isso acontece contigo, creio que os seus olhos foram tirados do alvo que deus propôs para você, 
e andaram passeando pelos parques de diversões que o diabo tem colocado ao nosso redor. talvez 
você tenha se distraído com os brinquedinhos do coração que o pecado insiste em nos conceder, 
a fim de que possamos nos distrair por um pouco de tempo, enquanto nosso relacionamento com 
deus se deteriora. meus amados, não se dêem por vencidos. assim como Paulo, esquecendo-se das 
coisas que ficaram para trás, e prosseguiu para aquelas que estão adiantes, também nós devemos 
confessar nossos pecados, deixando-os para trás, e prosseguirmos retomando nosso compromisso 
com deus. Faça o propósito de terminar 2009 mais perto de deus do quando iniciamos esse ano, a 
fim de que 2010 seja o ano do grande salto espiritual de sua vida, que irá influenciar todo o restante 
dela. deus abençoe vocês!

Prosseguindo para o alvo!!! (Fp 3. 13-14)


