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INTRODUTORES
02 – Emerson Albuquerque e Regina Marques 
09 – Samuel e Carmem
16 – Assis e Edméa
23 – Acácio e Sueli Reis
31 – Toninho e Zeni

RECEPÇÃO
02 –  Mariana e Marta
09 – Natália Oliveira e Sandreane Leão
16 – Natasha e Tayná
23 – Renata e Cesar Tatto
31 – Alessandra Miranda e Roberson

SONOPLASTIA
01 e 02 – Henrique e Jonatas
08 e 09 – Ricardo e Mateus
15 e 16 – Diogo e Leonardo
22 e 23 – Henrique e Jonatas
29 e 31 – Ricardo e Mateus

DIRIGENTES DO CULTO
02 – Elizeu
09 – Dagoberto
16 – Fabiano
23 – Urubatan
31 – Dênis

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

PLANTÃO DIACONAL
02 – Acácio (2254-8409)
09 – Toninho (2554-1084)
16 – Samuel (2522-2742)
30 – Sergio (2053-0032)

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
Na noite do primeiro Natal, os anjos deram uma boa notícia 
aos pastores que estavam vigiando seus rebanhos: “Não 
tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de 
grande alegria, que são para todo o povo: Hoje, na 
cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o 
Senhor”(Lc.2:10,11)

Isto é como o Céu celebrou o primeiro Natal. Nesta noite santa, 
com efeito, o céu momentaneamente veio a Terra. Em certo 
sentido, o Céu e a Terra são sempre coexistentes, mas às vezes 
eles podem parecer mundos separados e outras vezes separados 
por apenas um véu fino. Quando acontece a tragédia, quando 
prevalece a doença, o Céu pode às vezes parecer distante. Mas 
quando juntamos os anjos em adoração, e vemos Deus em Sua 
grandeza, o Céu pode parecer muito, muito perto. Embora para 
nós, como crentes, o Céu sempre está próximo. Entretanto, eu 

penso que o Natal no céu é melhor do que o Natal na terra. 
É pura felicidade. Sem luzes cintilantes, mas a luz radiante do 
próprio Céu. Nem anjos de metal em árvores, mas real, todos os 
santos anjos de Deus ao Seu redor. No Céu há paz, enquanto na 
Terra há muita violência. No Céu há perfeita harmonia. Na Terra 
há muitas vezes há o atrito entre familiares e amigos. No Céu há 
muita festa em completa perfeição. Na Terra há muita comida, 
bebida, todos ficando mais gordos com cinturas em expansão. 
Nós não estamos ainda no céu, todavia, podemos fazer da nossa 
comemoração do Natal, onde quer que estejamos um Natal 
do Céu. Portanto, eu sugiro que façamos neste ano, o maior e 
mais abençoado Natal que já experimentamos. Isto é, vamos 
mostrar em todas as nossas atitudes, um grande Natal do Céu, 
permitindo que todos ao nosso redor saibam que  a mensagem 
essencial do Natal é que Deus veio a nós. Amados e amadas da 
IBCF, em 2012, vamos ter um Natal do Céu, cheio da presença do 
Senhor Jesus Cristo!

Tenham um abençoado e Feliz Natal do Céu!

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

DEZEMBRO 2012
www.ibcf.com.br
 11  20712731

NATAL NO CÉU! 

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

E.B.D. e Café entre salas - 9hs

II Oficina de Casais – 10hs (encerramento)

Culto de Celebração da Família – 18h

Aula de Música – Adolescentes 19h00

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

Ensaio Boas Novas – 20hs

Reunião de Oração – 20hs (Finanças)

Aula de Música Líderes – 20hs

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

Ensaio Coral CREAR - 09hs

Boas Novas no Asilo Lar Batista em Guarulhos – saída IBCF as 09hs

Ensaio Grupo de Louvor 13h45

Ensaio Teatro Shalom – 18h30 

Encontrão Jovens – 20h00

Café da Fidelidade –  9hs

E.B.D (encerramento) - 10hs

Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

Aula de Música – Adolescentes 19h00

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

Reunião de Oração – 20hs (Missões)

Boas Novas no Metrô Brás – 19hs

Aula de Música Líderes – 20hs

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

 Boas Novas no Metrô Tatuapé – 19hs

Ensaio coral CREAR – 09hs

Boas Novas no Mercado – 09hs

Boas Novas no Conjunto Alamandas – 15hs

Ensaio Teatro Shalom – 18h30

E.B.D. (classe única) – 9hs

Ensaio Grupo de Louvor – 16hs

Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h

Aula de Música – Adolescentes 19h00

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

Reunião de Oração – 20hs (IBCF)

Aula de Música Líderes – 20hs

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

Ensaio Coral CREAR – 09hs

Ensaio Grupo de Louvor – 13h45

Ensaio Teatro Shalom – 18h30

E.B.D. (classe única) – Ceia do Senhor 9hs

Culto de Celebração Natal – 18h

Não haverá culto

Reunião de Oração – 20hs (Família)

Aula de Música Líderes – 20hs

Ensaio Grupo de Louvor – 13h45

Não haverá EBD e Culto.

Culto de Celebração Fim do Ano – 21hs



Com o findar do ano de 2012,  é inevitável fazermos algumas 

reflexões sobre o que alcançamos e o que não conseguimos 

alcançar. E, assim, começamos a fazer novas resoluções para 

o novo ano de 2013. Todavia, o ap. Paulo nos estimula a 

fazer o mesmo que ele sempre fez: “Irmãos, não penso 

que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa 

faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás 

e avançando para as que estão adiante, prossigo para 

o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial 

de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a 

maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em 

algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso 

também Deus lhes esclarecerá”(Fil.3:13-15).   

Apesar de tantas tristezas, violência, em nossa cidade, devemos 

dar graças ao nosso Senhor, porque Ele permitiu todos os eventos 
de nossas vidas, as coisas boas e as coisas ditas ruins, e em tudo 
nos protegeu, nos abençoou e nos preservou para a Sua glória. O 
Senhor sempre esteve no controle de todas as circunstâncias em 
nossas vidas. Devemos entender que Deus nos ama e está sempre 
olhando para o nosso bem-estar eterno, mesmo que estejamos 
passando por momentos difíceis. Há muita coisa para agradecer, 
pois em Cristo somos mais que vencedores, e a  cada dia deve 
ser de gratidão. “Louvado seja o Senhor! Dai graças ao Senhor, 
porque Ele é bom! Por que a Sua misericórdia dura para sempre”. 
Portanto, se queremos pedir ao Senhor novas bênçãos para o 
próximo ano – 2013, nunca devemos esquecer de agradecer as 
bênçãos já a nós dadas., por Ele. Nós devemos ser tão rápidos em 
agradecer como somos rápidos em pedir a ajuda Dele. Que neste 
final do ano 2012, possamos lembrar: “Em tudo dai graças, 
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco”(1 Tes.5:18).

Feliz Ano Novo!

Não há ninguém no mundo que seja tão livre quanto os que creem em Jesus
Cristo. Como o ap. Paulo disse: “Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, 
portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um 
jugo de escravidão” (Gal. 5:1). Liberdade significa um estado de livre ação moral 
– a capacidade de fazer escolhas reais na vida. Enquanto podemos dizer que os  
adolescentes cristãos são realmente livres, não é correto usar essa expressão para 
descrever um pecador, que tem somente uma escolha – colocar sua fé em Jesus. 
Ele está em tamanha escravidão em sua carne, que não consegue parar o que está 
fazendo. Hoje, muitos adolescentes fazem coisas más sem saber por que as fazem. 
Eles dizem: “Eu odeio isso. Não quero mais fazer aquilo. Não entendo porque eu 
faço tal coisa. Eu me odeio por fazer isso, mas faço assim mesmo”. Eles estão presos 
e impedidos por um poder – o poder de Satanás. Que contraste com a gloriosa 
liberdade que nos foi dada em Cristo Jesus! Como recebedores do amor e do perdão 
de Deus, foi-nos dada a liberdade sobre a dominação de nossa carne. Não temos mais 
que viver como escravos de nossos desejos carnais. Foi-nos dada à capacidade de 
desviarmo-nos do pecado para servir e adorar a Deus. Fomos libertos das correntes 
da escuridão que nos mantinham em escravidão. Por meio de nossa fé e confiança 
em Jesus Cristo, somos libertos de ter que viver de acordo com o padrão mundano. 
Como Seus filhos, temos o gosto da liberdade que não se compara com nada que já 
tenhamos conhecido. Somos livres em Cristo e a extensão da nossa liberdade é tão 
vasta que o ap. Paulo pode dizer: “Todas as coisas me são lícitas” (1 Cor.10:23). 
De fato, quando alguém pode dizer “todas as coisas me são lícitas”, porque é 
verdadeiramente livre. Pense nisso!
(extraído e adaptado)

02 - Pedro Silva (filho dos irm. José Eduardo 

e Loide)

03 - Ilda Henrique 
03 - Sandra Motta 
04 - Bárbara (filha da irm. Débora Pifaneli)

04 - Leude Alves 
04 - Marta Pio Novo 
05 - Johnathan (filho da irm. Raquel Seara)

05 - Simone Fernandes 
06 - João Oliveira Santos 
06 - Samuel Miguel 
06 - Giovanna (filha da irm. Sandra Motta) 
06 - Ruthe Barbosa Regis 
06 - Cecília da Paixão Geremias 
08 - Edméia Fernandes 
08 - Mayara Ferreira 
09 - Carlos Gregório 
09 - Izildinha Teixeira 
10 - Adriana Araújo 
11 - Sandreane Leão 
12 - Leandro Miranda
12 - Verônica Fagotti 
13 - Rafaela (filha dos irm. Cristiano e Andréia)

13 - Teresa Maria da Silva 
14 - Judite Ferreira 
14 - Miriam Vicente 
14 - Thiago (filho dos irm. Luiz e Fabiana) 
14 - Laryssa Ariadne (filha da irm. Lisângela)

15 - Bruna Miguel 
16 - Mirela (filha dos irm. Ricardo e 

Amanda Loyola) 

17 - Célia Garcia 
18 - Raquel Campos 
20 - Henrique Santos 
20 - Isabella (filha dos irm. Sidnei e Siomara)

21 - Gedeon Silva 
23 - Doracy Conceição 
24 - Ryan (filho da irm. Karine Cunha)

25 - Andréa Botelho
26 - Nilza Salles 
27 - Paulo Araújo 
28 - Levy Guilherme (filho da irm. Lisângela) 
29 - Alexsandra (Gabi) 

30 - José Eduardo Silva 
31 - Maria Rosa

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _coolteens

“A ANSIEDADE É UMA 
ATITUDE DO ÍMPIO 
QUE NÃO CONFIA NO 
CUIDADO DE DEUS.”

_missão IBCF

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

Fim do Ano

5. ESQUECER O CASAL QUE FORAM NO PASSADO

É comum que pessoas casadas passem a ser diferentes do que eram antes. Ambos podem se tornar menos tolerantes, mais 
negligentes com a atenção às vontades do outro, menos carinhosos, mais ligados às necessidades materiais do que às emocionais 
e sexuais. Há quem mude muito quando os filhos nascem. As mulheres tendem a abdicar do papel feminino em função da 
maternidade. Isso pode ser natural nos primeiros meses, mas esse comportamento precisa ser ajustado o mais breve possível. 
Os homens costumam perder o interesse ou ter ciúme, o que compromete ainda mais a relação, afastando-os. E conviver não é 
fácil, porque algumas coisas não enxergamos tão bem de perto como enxergávamos a uma distância maior. Isso sem contar a 
rotina, as responsabilidades, os problemas... É fundamental que o casal encontre um espaço para retomar o par feliz de antes. 
Relacionamentos longos devem ser revistos e renovados periodicamente. Pense Nisso!

_a família com alegria 

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

Liberdade Total

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. 

NOS DIAS 04, 11, 25 DE NOVEMBRO: realizamos a II Oficina de Casais. Tempo de 
ensino e reflexão dos princípios da Palavra de Deus para a vida conjugal. Deus seja 
louvado pelo excelente trabalho, organização realizada pela equipe.

NOS DIA 15 A 18 DE NOVEMBRO: realizamos o Acampamento dos Adolescentes 
em Bertioga-SP.  Tempo precioso de adoração, muita comunhão e diversão, bem como  
aprendizado da Palavra de Deus. Deus seja louvado pela vida dos amados e amadas 
adolescentes, e, pela vida dos pais patrocinadores e dos líderes organizadores!

NO DIA 24 DE NOVEMBRO: realizamos o último Chá das Mulheres da IBCF 
com o tema: Mulher que Faz a Diferença. Deus seja louvado pela vida das amadas 
participantes e pela vida  dos líderes organizadores!

NO DIA 27 DE NOVEMBRO: realizamos o último Culto de Celebração da Maior 
Idade do ano 2012. Tempo precioso de adoração, comunhão, confraternização. Deus 
seja louvado pela vida dos amados e amadas participantes e pela vida dos líderes 
organizadores!

NO DIA 30 DE NOVEMBRO: realizamos a Vigília de Oração. Tempo precioso de 
intercessão com o tema: DIGA NÃO Á VIOLENCIA. Deus seja louvado pela vida dos 
organizadores e participantes. 

_aconteceu em novembro

REFLEXÃO


