
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. Miriam Gonçalves )

Ensaio do Cj. CREAR – 09h30 
Ensaio Grupo de Louvor – 13hs

Café da Fidelidade 9hs 
E.B.D. – 10hs  
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

Aula de Música – Adolescentes 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Missões) 
Aula de Música – Líderes 20hs

Reunião de Jejum/Oração – Mulheres –10hs – (IBCF ) 
Coolteens casa – 19h30

Ensaio do Cj. CREAR – 09h30 
Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30

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

Reunião de Oração – 20hs (IBCF)

Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs

Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30 
Culto de Celebração da Comunhão (NATAL) – 20hs

Reunião de Oração – 20hs (Família)

Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30 
Culto de Celebração (FIM DO ANO) – 21h30
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INTRODUTORES
04 – Armando e Edméia 
11 – Adenicio Teixeira e Doracy
18 – Carlos Araujo e Cleusa Tatto
24 – Antonio Lúcio e Elizabete Menezes

RECEPÇÃO
04 – Tayrone e Renata
11 – Sidnei e Siomara
18 – Valtelina e Viviane Reis 
24 – Cleiton e Débora Macedo

SONOPLASTIA
03 e 04 – Diogo, Mateus e Silio 
10 e 11 – Danilo e Henrique
17 e 18 – Ricardo e Jonatas
24 e 25 – Diogo, Mateus e Silio
31 e 01 - Danilo e Henrique

DIRIGENTES DO CULTO
04 – Dênis 
11 – Dagoberto
18 – Urubatan
24 – Elizeu
31 – Equipe 

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

PLANTÃO DIACONAL
04 – Toninho (2554-1084)
11 – Manoel (2523-4836) 
18 – Acácio (2254-8409)
24 – Sergio (2053-0032)
31 – Teixeira (2079-1016)

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

Você já ouviu inúmeras pessoas dizerem que o Natal já está em 
cima; que está próximo ou que já chegou. Talvez você mesmo 
esteja achando que faltam apenas poucos dias para o Natal che-
gar, mas o fato é que ainda falta muito. Não para que esteja-
mos vivendo o dia 25 de dezembro/11, mas para que vivamos 
de fato um tempo de Natal. Não me refiro às lâmpadas, árvores 
enfeitadas e gordos velhinhos alvirrubros. Falo de um tempo de 
fraternidade, de amor sincero e respeito pelas diferenças das pes-
soas. Tudo isso eu vejo encarnando junto com a Criança de Be-
lém. Quando o anjo Gabriel conversou com Maria lhe disse que 
o nome da criança que iria nascer deveria ser Jesus. Em sonho, 
José é advertido a chamar o bebê que estava para nascer também 
com o nome Jesus. O nome Jesus é a forma latinizada da expres-
são hebraica Yehoshua, que significa literalmente “Deus é Sal-
vador”. A salvação da qual nos fala este nome não tem apenas o 
significado de ser Ele o “Cordeiro de Deus que tira os pecados do 
mundo”, como O designou João Batista. Em outros termos, Jesus 
não nos salvou apenas morrendo por nós e tomando sobre Si os 
nossos pecados. Isto de fato aconteceu e devemos render graças 
ao Pai por enviar em nosso socorro Seu Filho unigênito. Eu sou 
imensamente grato por este gesto supremo e eterno de amor. O 
problema é que em mim ainda falta muito para ser Natal, noutras 

palavras, ainda demora em que o amor de Deus encarne em mim. 
Para que eu tenha a experiência plena da divindade em mim. 
Isto é,  se Deus é amor, todos aqueles que amam manifestam o 
Deus que habita dentro deles. Isto é verdade! É o que o ap.João 
nos disse em (1 Jo. 4:7,8: “Amados, amemo-nos uns aos 
outros, porque o amor procede de Deus; e todo aquele 
que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele 
que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor”). 
Dizer que é Natal é dizer que o amor se encarnou, que é possível 
sentir o cheiro do amor, andar com ele, tomá-lo em nossos bra-
ços. Mas onde está o amor? Nos templos ou nos palácios? Nas 
sinagogas ou nas catedrais? Nos parlamentos ou nos tribunais? 
Onde há egoísmo não pode haver o verdadeiro amor. Não pode-
mos comemorar o Natal antes que ele chegue. Creio que mais do 
que comemorar o Natal, todos nós  deveríamos  aceitar o desafio 
de “Fazer Natal!”, ou seja, vamos deixar encarnar em nós a 
essência de Deus, este amor absurdo e extraordinário por todas 
as criaturas, particularmente, por todos os homens e mulheres. É 
melhor DAR! nosso amor a todos, assim como recebemos do 
Senhor, tratando-os com o carinho e com o respeito, para que 
assim, quem sabe hoje, seja Natal. Feliz Natal!!!
(extraído e adaptado)

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

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

fará proezas...”Dn.11:32

DEZEMBRO  2011
www.ibcf.com.br
 11  20712731

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

Vivendo de Fato um 
Tempo de Natal



O ano velho terminando, o ano novo começando, vamos nos per-
guntar: Como deverá ser minha vida com Deus neste novo ano? 
Quais serão minhas prioridades? O que o Senhor espera de mim? 
Para acharmos as respostas, voltemos ao Salmo 100, que não co-
meça dizendo apenas “Celebrai ao Senhor”, mas: “Celebrai com 
júbilo ao Senhor, todas as terras”. Isto é, não nos apresentemos 
simplesmente diante dEle, mas cheguemos à Sua presença “com 
cântico”. 

Se a nossa vida for um testemunho autêntico do poder renovador 
de Deus, então outros serão levados a entoar conosco o louvor 
a Deus. Vamos juntos, neste ano que começa, fazer com que o 
louvor ao Senhor ecoe de nossas vidas de maneira renovada! Se 

vivermos de acordo com nossa elevada vocação, coisas grandiosas 
acontecerão! 

Ele não diz apenas “Servi ao Senhor”, mas: “Servi ao Senhor com 
alegria”. Isso significa levar Filipenses 2.14 a sério: “Fazei tudo sem 
murmurações nem contendas”. “Murmuração” é reclamar, é de-
monstrar falta de vontade e reagir negativamente. Servir ao Se-
nhor “com alegria” significa servi-lO sem murmurar, sem reclamar, 
sempre de boa vontade. 

Que neste início de ano o Salmo 100 sirva de impulso para que nos 
apresentemos ao Senhor com cântico, e servindo-O com alegria. 
Vamos fazê-lo? Feliz Ano Novo! Feliz 2012!

Em nossos dias, infelizmente, muitos adolescentes têm deixado a obra do Senhor, trocando-
-a por coisas menores e que não podem trazer a satisfação e o desenvolvimento pessoal 
que a participação no reino de Deus nos traz. De fato, a persistência é uma das maiores 
características do salvo. Queridos adolescentes saibam que sempre haverá vários inimigos 
que vão tentar persuadi-los a trocar a obra do Senhor por outros atrativos do mundo. En-
tretanto, precisamos de adolescentes cristãos com a disposição de serem comprometidos 
com a obra do Senhor, assim como foram vários personagens bíblicos.  Cuidado com alguns 
amigos(as) pretensamente espirituais, piedosos, aparentemente interessados na obra do 
Senhor, porém, não passam de instrumentos do inimigo para desviar os colegas da obra de 
Deus. Muitos convites que parecem tão bons e inofensivos  acabam sendo armadilhas do 
diabo para desvia-los de suas boas intenções para com a obra e o bom testemunho da IBCF.  
A solução numa situação dessas é confiar em Deus, e ser obediente ao texto de (Hb.10:23 
- Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que 
Deus cumprirá as Suas promessas). Que vocês queridos adolescentes da IBCF, tenham um 
novo ano(2012), sabendo vencer os ardis dos inimigos ao seu redor e nunca abandonem a 
obra do Senhor na IBCF. Procurem ter uma função no Corpo e agem de maneira que o Rei-
no de Deus seja sempre ativo neste mundo que jaz no maligno. Feliz Natal! Feliz Ano Novo!

03 Ilda Henrique

03 Sandra Motta

04 Barbara (filha da irm. Debora Pifaneli)

04 Leude Alves

04 Marta Pio Novo

04 Luiz Carlos Brandão

05 Johnathan (filho da irm. Raquel Seara)

05 Vinicius Janebro

06 Samuel Miguel

06 Giovanna (filha da irm. Sandra Motta)

08 Edmea Fernandes

08 Mayara Ferreira

09 Carlos Gregório

09 Izildinha Teixeira

10 Adriana Araujo

10 Leonardo (filho dos irm. Sidnei e Siomara)

11 Daniela Santos

11 Sandreane Leão

12 Leandro Miranda

12 Verônica Fagotti

13 Rafaela (filha dos irm. Cristiano e Andréia)

14 Judite Ferreira

14 Miriam Vicente

14 Thiago (filho dos irm. Luiz e Fabiana)

15 Bruna Miguel

17 Célia Garcia

18 Raquel Campos

20 Enrique Santos

23 Doracy Conceição

26 Nilza Salles

27 Paulo Araujo

29 Alexsandra (Gabi)

31 Maria Rosa

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _coolteens

"AS ORAÇÕES QUE 
DESPERTAM A DEUS 
DEVEM DESPERTAR-
NOS TAMBÉM!"

_missão IBCF

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

Propósito para o ano Novo!

“CELEBRAI COM JÚBILO AO SENHOR, TODAS AS TERRAS. SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA, 
APRESENTAI-VOS DIANTE DELE COM CÂNTICO” (SL 100.1-2).

1 – Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da 
sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, 
assim como j  o pai, ao filho a quem quer bem. (Pv 3:11,12)

 O filho sábio é alegria do seu pai, mas o filho louco é a tristeza 
de sua mãe. Quem tem entendimento fala com sabedoria nos lá-
bios, mas quem não tem juízo merece a vara. (Pv.10:1,13)

3 – O filho sábio ouve a correção do pai, mas o insensato  não 
quer nem saber, faz o que quer. Quem não corrige seu filho não o 
ama, ame o seu filho, não deixe de discipliná-lo! (Pv.13:1,24)

4 – O filho sábio alegrará a seu pai, mas o filho insensato despreza 
a sua mãe, envergonha seus pais. (Pv 15:20)

5 – Discipline seus filhos enquanto ainda há oportunidade, fazer 
tudo o que querem acabará com a vida deles. Os filhos que partem 
pra cima dos próprios pais são uma desgraça, uma vergonha. Se 
você deixar de ouvir, querido filho, e andar sozinho, logo se sentirá 
perdido. (Pv.19:18,26-27)

6 – Quem tem coragem de amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, 
apaga a luz da vida e viverá na escuridão. (Pv 20:20)

7 – Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quan-
do envelhecer, não se desviará dele. A tolice está ligada ao coração 
do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. (Pv 22:6,15)
Pense Nisso! 

_a família com alegria 

Instruções do livro de Provérbios para Educação de Filhos:

Não deixarei a obra do Senhor

05/11 – CULTO DE CELEBRAÇÃO AOS 80 ANOS DO IR. EDMILSON: Grande festa de 
confraternização e ação de graça pelos 80 anos de idade do ir.Edmilson. Que o Senhor 
continue o abençoando e dando-lhe forças para ser o exemplo de Jesus entre nós! 

12/11 – EVANGELISMO NO ASILO LAR VICENTINO  – Bom período de testemunho, 
comunhão, e aprendizado da Palavra de Deus com os idosos do Lar.

12/11 – REALIZAMOS O CHÁ DE BEBÊ DA IRM. SIOMARA: Foi um período de grande 
comunhão, confraternização com os membros da IBCF e os familiares, abrilhantado com 
a palestra especial da ir.Gabi. Louvado seja o Senhor pela vida dos participantes! 

19/11 – CASAMENTO IRM.ADRIANO INDAIA E BETE: realizou o enlace matrimonial 
dos amados Adriano e Bete com a presença dos diversos familiares e amigos. Foi um 
tempo precioso de testemunho e dedicação do casal ao Senhor. Louvado seja o Senhor 
pela vida de mais um casal em nossa IBCF. Deus os abençoe!

22/11 – APRESENTAÇÃO EVANGELÍSTICA DO GRUPO BOAS NOVAS: Proclamação 
do evangelho de Jesus, com a linda história do Natal apresentada no colégio E.E.Maria 
de Lourdes. Certamente foi um grande momento de despertamento espiritual para a vida 
dos diversos  alunos e professores presentes. Deus seja louvado!

26/11 – CHÁ FEMININO: Realizou o último chá do ano de 2011.  Foi um período de 
muita comunhão e aprendizado da Palavra de Deus, com o tema: Bolsa de Mulher, 
sendo que a palestra foi ministrada pela ir.Ábia. Louvado seja o Senhor pela equipe 
organizadora, bem como, destacando a maciça  presença de muitas mulheres e moças!

27/11 – APRESENTAÇÃO EVANGELÍSTICA DO GRUPO BOAS NOVAS: Proclamação do 
evangelho de Jesus, com a linda história do Natal apresentada no Lar dos Vovôs Batista 
em Guarulhos. Certamente foi um grande momento de despertamento espiritual para a 
vida das diversas pessoas ali presentes. Deus seja louvado!

28/11 – NASCEU A ISABELLA, filha dos irmãos Ricardo e Carla com 51,5cm e 3.780Kg. 
Deus abençoe os queridos Papais!

_aconteceu em novembro


