
INTRODUTORES
01 – João Oliveira e Francisca
08 – Julio Oliveira e Irma Almeida
15 – Marcelo Fagotti e Leude
22 – Milton Miranda e Luzia Guerreiro
29 – Orlando Sérgio e Maria (Leila)

RECEPÇÃO
01 – Laryssa Custódio e Angelica Estrela

08 – Maria Andra e Carla Rios
15 – Marta e Ester Reis
22 – Wanderley e Nilda
29 – Urubatan e Ana Paula Estrela

SONOPLASTIA
30/11 e 01 – Henrique e Jonatas

07 e 08 – Ricardo e Anderson
14 e 15 – Diogo, Leonardo e Mateus
21 e 22 – Henrique e Jonatas
28 e 29 – Ricardo e Anderson
30 e 31 - Diogo, Leonardo e Mateus

DIRIGENTES DO CULTO
01 – Dagoberto  / 08 – Elizeu / 15 – Fabia-
no / 22 – Urubatan / 29 – Dênis

DIRIGENTES E.B.D.
03 – Willian Pereira /08 – Wilson Pereira

DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
04 – Ricardo Turato /11 – Fabiano / 18 – 
Santana

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

PLANTÃO DIACONAL
01 – Acácio (2254-8409)
08 – Carlos (2073-6503)
15 – Teixeira (2079-1016)
22 – Sergio (2053-0032)
29 – Samuel (2522-2742)

CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (2205-3242 / 2071-2731 / 2079-
0517) / Isabel Oliveira (2944-5856) / Josina 
(2741-8013) / Yraides (3493-6800) 

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

Há muitas pessoas ao nosso redor que afirmam: Quem pre-
cisa da Igreja? Estas pessoas pouco sabem da importância e 
do significado acerca da igreja. Eles sabem que tem algo a ver 
com o cantar hinos e colocar dinheiro em uma cesta de oferta, 
ouvir o sermão proferido pelo pastor (acreditam que é uma la-
vagem cerebral), enfim, tudo o que sabem acerca da igreja é o 
que ouvem e assistem nos filmes pela TV, e, nada mais. 

No entanto, eu penso que muitos crentes também têm gran-
de dificuldade em explicar claramente o que é ser igreja de fato. E 
isso é algo que precisamos corrigir, porque sem uma firme crença 
no valor e na importância da igreja, envolver-se com a igreja se 
torna apenas um hábito. Diante desse fato, podemos facilmente 
sair do hábito, e, decidirmos não ser mais a igreja de Jesus. Por-
tanto, precisamos ter uma forte razão para ser e pertencer a IBCF 
de Jesus, participar ativamente e profundamente da vida dela, 
muito mais de que apenas uma força do nosso hábito ou gosto 
pessoal. Precisamos de uma convicção de que a igreja é impres-
cindível. Precisamos entender que, para quem quer conhecer 
a Jesus e crescer espiritualmente, a igreja não é uma atividade 
opcional. Não é algo que possamos fazer ou não fazer, o que 
quisermos. É um requisito básico. É uma importante fonte de 
alimento para as nossas almas. Precisamos compreender que a 
igreja está acima de uma sociedade individualista, porque de fato 
precisamos da igreja. O Senhor Jesus fez provisão para atender 
às nossas necessidades espirituais por meio da igreja, e se ne-
gligenciarmos ou abandonarmos os Seus meios designados por 
Sua graça, então Ele não poderá suprir as nossas necessidades 
espirituais por  outra maneira que pela qual desejamos substituir. 

Jesus diz em (Jo.15:4,5 – Fiquem firmes em Mim, e deixem-

-Me viver em vocês. Pois um ramo não pode dar fruto quando 
está separado da videira. Nem vocês podem produzir separados 
de Mim. Sim, Eu Sou a Videira; vocês são os Meus ramos. Todo 
aquele que vive em Mim, e Eu nele, produzirá muitos frutos. 
Porque separados de Mim vocês não podem fazer coisa algu-
ma). Como igreja(IBCF), somos o corpo de Cristo e cada um de 
nós faz parte Dele. Isto é, a imagem da igreja(IBCF) como corpo 
de Cristo também enfatiza o quanto precisamos uns dos outros, 
como nós todos somos interdependentes. 

Cada um de nós, mesmo o mais competente e inteligente 
e maduro espiritualmente, precisa de todos os outros. Nenhum 
de nós é autossuficiente, e da mesma forma, nenhum de nós 
é desnecessário. Precisamos das forças uns dos outros, e pre-
cisamos das fraquezas um do outro, porque não pode haver 
doação sem alguém para receber, não pode haver perdão sem 
que tenha alguém a perdoar, não pode haver consolo se não 
tem quem precisa ser consolado. Precisamos uns dos outros, e 
não apenas porque precisamos de habilidades e talentos uns 
dos outros, e, sim, porque nós precisamos de Jesus, precisamos 
da graça Dele que vem a nós através das vidas dos outros. 

Como igreja(IBCF), através da habitação de Deus-Espírito 
Santo em nossa vida, somos a presença física de Jesus Cristo no 
mundo, como os Seus  embaixadores. Portanto, trata-se de um 
tremendo privilégio para nós nos reunirmos como igreja(IBCF), 
o que é uma necessidade absoluta, para o sustento das nossas 
vidas espirituais. Junte-se a mim, e vamos ser membros com-
prometidos com a igreja(IBCF), não por culpa ou obrigação, 
mas porque ela é preciosa para toda a nossa vida. EU AMO A 
MINHA IGREJA(IBCF)!

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  2013
www.ibcf.com.br
 11  20712731

EU AMO A MINHA IGREJA!

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

01 E.B.D. - 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 15h45
 Culto de Celebração da Família – 18hs
 Apresentação Boas Novas em Mauá – 21hs
02 Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
 Aula Adolescentes – 17h30
 Aula de Música para Lideres – 19h30
03 Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
04 Reunião de Oração – 20hs (Finanças)
05 Evangelismo na Fundação Casa – 19h30
06 Coolteens – 19hs
 Reunião com os adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
07 Ensaio Coral CREAR – 8h45
 Coral Adolescentes – 10h30
 Ensaio Grupo de Louvor – 12h45
 Evangelismo Lar Vovô Nelson – saída da IBCF as 13hs
 Apresentação Boas Novas no Lar Vovô Nelson – 15hs
 Brechó – 15hs
 Encontrão Jovens (encerramento) 19hs
08 E.B.D (encerramento)  –  9hs
 Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs
09 Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
 Aula Adolescentes – 17h30
 Apresentação Boas Novas no Metrô Tatuapé – 18h30
 Aula de Música para Lideres – 19h30
10 Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
11 Reunião de Oração – 20hs (Missões)
12 Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Angelina Andrade  – 9hs
 Evangelismo na Fundação Casa – 19h30
13 Coolteens (encerramento) – 19hs
 Apresentação Boas Novas no Metrô Brás – 18h30
 Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
14 Ensaio Coral CREAR – 8h45 / Coral Adolescentes – 10h30 / Ensaio 
 Grupo de Louvor – 12h45 / Apresentação Boas Novas no 
 Hospital Planalto – 15hs
15 Eleição Diretoria 2014/2015 - 9hs
 Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18hs
16  Conjunto Vozes de Adoração – 15h30 / Aula Adolescentes – 17h30 / 
 Aula de Música para Lideres – 19h30
17 Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
18 Reunião de Oração – 20hs (IBCF)
19 Evangelismo na Fundação Casa – 19hs
20 Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
21 Ensaio Coral CREAR – 8h45 / Coral Adolescentes – 10h30
 Festa de Natal no Prédio Alamandas – 14hs 
 Apresentação Boas Novas no Prédio Alamandas – 15hs
22  Ensaio Grupo de Louvor – 15h45 / Culto de Celebração do Natal  – 18hs
23 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15h30 / Aula Adolescentes – 17h30
28 Ensaio Grupo de Louvor – 12h45
29  Culto de Celebração Ceia do Senhor – 18hs
30  Conjunto Vozes de Adoração – 15h30 / Aula Adolescentes – 17h30
31  Ensaio Grupo de Louvor – 19hs / Culto de Celebração Ano Novo e Jantar – 21hs



Séculos se passaram, a tecnologia tem prosperado, e ainda 
há problemas no paraíso. Com o estabelecimento da filosofia 
racionalista, começamos a ver a nós mesmos como criaturas au-
tônomas. Nós pensamos por nós mesmos, e para nós mesmos, 
e, quando combinamos com o consumismo, o produto está des-
moronando comunidades, casamentos, famílias, igrejas, etc.. O 
individualismo, a ideia insidiosa de que “Eu sou uma pedra, eu 
sou uma ilha”, é a teoria predominante de autoridade em nossos 
dias, mesmo na igreja, e certamente, tem acabado com o propó-
sito do celebrar o Natal de Jesus a cada ano que passa.  

Considere as implicações de nossa posição como crentes sal-
vos em Jesus, destacada pelo ap. Pedro: Mas vós sois a gera-
ção eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo para 
sua própria possessão, para que anuncieis as virtudes Da-
quele que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa 
luz. Uma vez que vocês não eram um povo, mas agora sois 
povo de Deus, uma vez que não haviam recebido mise-
ricórdia, mas agora receberam misericórdia(1 Pe. 2:9-10).  

Portanto, vamos nos desafiar: NÃO PERCA O NATAL! Va-
mos abandonar, desprezar, todo o individualismo, todo consu-
mismo, lembrando que no nascimento, vida, morte e ressur-
reição de Jesus, inimigos tornam-se irmãos. Temos uma nova 
identidade “em Cristo Jesus”, que nos conecta mais profunda-
mente do que a nossa relação com a nossa família terrena. O 
evangelho nos fez como povo redimido de toda tribo, língua e 
nação. Portanto, como um novo tipo de pessoas, definidas pela 

Palavra de Deus e capacitados por Seu Espírito para proclamar o 
evangelho de Jesus, não somos mais os consumidores segundo 
o padrão deste mundo. Agora somos uma comunidade alicerça-
da pelos princípios e valores da Palavra de Deus, que sacrificial-
mente satisfaz as necessidades dos outros - amar um ao outro, 
honrar o outro, levar cargas uns dos outros, ensinar e admoestar 
uns aos outros. Agora somos uma comunidade bíblica que con-
some a verdade da Palavra de Deus e contribui para que essa 
Verdade seja preciosa para a vida dos outros ao nosso redor. 
NÃO PERCA O NATAL!  Tenha ATOS DE BONDADE:

(1).Dê uma flor. (2).Convide uma pessoa para lanchar com 
sua família. (3).Encoraje um amigo. (4).Visite um enfermo. (5).
Varra a calçada(ou a frente/escada) do seu vizinho. (6).Dê um 
presente surpresa. (7).Faça um novo amigo. (8).Ligue para os 
aniversariantes do “boletim”. (9).Agradeça ao professor, líderes, 
pais, cônjuges, filhos. (10).Leia para uma criança ou idoso. (11).
Seja tolerante. (12).Faça um café surpresa para os lixeiros, cartei-
ros, leitores de água e luz. (13).Pague um lanche para alguém. 
(14).Escreva um bilhete ou um e-mail de encorajamento. (15).
Telefone e ore com um dos líderes da IBCF.  (16).Perdoe os erros, 
respeite os outros. (17).Faça uma tarefa em casa sem reclamar. 
(18).Faça contato com uma pessoa que está sumida da IBCF. 
(19).Compre os remédios para sua sogra/ou idosos. (20). Dê uma 
oferta especial ao projeto CREAR. (21).Surpreenda as pessoas 
com criativos gestos de bondade.

Feliz Natal! Feliz Ano Novo! 

Eu tenho visto que o Senhor está fazen-
do coisas incríveis na vida da “moçada” 
este ano. Eu sei que é por causa da obra 
de Deus e o resultado de oração. Cha-
me-me louco, mas eu acredito que esta 
geração de jovens/adolescentes terá um 
impacto incrível em nosso mundo e vai 
buscar a Deus com maior zelo e paixão 
do que as gerações anteriores. Portan-
to, mais do que nunca eu desejo investir 
mais tempo em oração para os jovens da 
IBCF. Se você quer se juntar a mim, eu 
compartilho alguns pedidos de oração 
pelos jovens/adolescentes da IBCF nos 
dia de hoje. Continuando:

8. Crescimento Espiritual:
Eu oro para que Deus nutra o solo dos 
corações dos jovens/adolescentes da 
IBCF e lhes dê uma maior sensibilidade 
para em seu espírito, para que possam 
crescer no conhecimento e na graça de 
Jesus Cristo. Eu também orar por mais 
trabalhadores apaixonados para a co-
lheita do ministério de jovens/adoles-
centes da IBCF (Lc.2:52, 2 Cor.5:17; 
Gl.2:20;Ef.3:16).

9. Discernimento:
Peço a Deus que dê aos nossos jovens/ado-
lescentes da IBCF o pleno conhecimento da 
verdade de Deus e olhos espirituais para ve-
rem que o inimigo não é capaz de enganá-
-los. Eu oro para que Jesus os ajude para 
que eles sejam capazes de discernir entre 
os ensinamentos do Deus Vivo e falsos deu-
ses ou profetas deste mundo (Jo.17:17; 2 
Cor.2:11;Ef. 6:14; 1 Tim.3:9).

10. Esperança:
Que Deus-Pai ajude aos jovens/adolescen-
tes da IBCF levar cativo todo pensamen-
to para Jesus. Peço sempre Deus-Pai que 
encha cada jovem/adolescente da IBCF 
com a esperança da ressurreição de Je-
sus, protegendo a sua mente e coração 
da desesperança. Eu oro para que Deus-
-Pai os ajude serem apegados a Jesus du-
rante desânimo e absorver Sua força, e, 
assim terem autoridade para oferecerem 
esta mesma esperança para os outros 
ao seu redor (Gl 6:9; Ef.6:13; Fil.4:8; 2 
Tim.2:13; Hb.10:23). Junte-se a mim e 
vamos interceder ao Senhor  pelos nossos 
jovens/adolescentes da IBCF! (Pr.Roberto) 

02 – Pedro (filho dos irm. José Eduardo e Loide)

03 – Sandra Motta 
04 – Leude Alves
04 – Marta Pio Novo  
04 – Luiz Carlos Brandão
05 – Vinícius Janebro  
05 – Simone Fernandes 
05 – Johnathan Seara
06 – Giovanna (filha da irmã Sandra)

06 – Ruthe Regis 
06 – Samuel Miguel  
06 – Cecília da Paixão 
06 – João Oliveira Santos 
08 – Mayara Ferreira 
08 – Edmea Fernandes
09 – Izildinha Teixeira  
09 – Carlos Gregório 
10 – Adriana Araújo
11 – Sandreane Leão
12 – Verônica Fagotti  
13 – Rafaela (filha dos irm. Cristiano e Andréa)

13 – Teresa Silva 
14 – Thiago (filho dos irm. Luis e Fabiana)

14 – Judite Ferreira
14 – Miriam Vicente  
15 – Bruna Miguel 
16 – Mirela (filha dos irm. Ricardo e Amanda)

17 – Célia Garcia 
18 – Raquel Campos 
19 – João dos Santos Filho 
20 – Isabella (filha dos irm. Sidnei e Siomara)

21 – Gedeon Silva
23 – Doracy Conceição 
24 – Ryan (filho da irmã Karine)

25 – Andréa Botelho 
26 – Luciana Rios Lima
26 – Nilza Salles 
27 – Paulo Araújo  
28 – Sidnei Brandão
29 – Alexsandra (Gabi)
30 – José Eduardo 
31 – Maria Rosa 

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _coolteens

“A ÚNICA FORMA DE TER UM 
AMIGO É SER AMIGO. NADA 
É MAIS ESTIMULANTE DO 
QUE AMIGOS QUE FALAM A 
VERDADE EM AMOR!”

_missão IBCF

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

Não Perca 
o Natal!

Não é segredo que os casamentos estão sob o ataque do 
mundo. Não é uma surpresa, já que o casamento é uma ilustra-
ção visível de Cristo e Sua Igreja. Que lugar ótimo para as forças 
do inferno lançar seus dardos inflamados. Como resposta a isso, 
a nossa IBCF mantém 3(três) classes de casais, e, encontros pe-
riódicos para preparar os casais a serem firmes e fortes contra 
todas as armadilhas impostas pelo diabo e seus demônios. Ca-
samento é uma aliança pactual, criado por Deus, entre 
um homem e uma mulher, para a nossa santidade e nossa 
alegria, como uma ilustração do Evangelho para expressão 
da glória de Deus: 

2. Criado por Deus: se os homens tivessem criado o casa-
mento, então, poderíamos estabelecer suas regras. Mas o casa-
mento é uma aliança pactual criada por Deus e, sendo assim, Ele 
é quem estabelece as regras. Deus criou o seu casamento, então 
pare com essa conversa tola de “casei com a pessoa errada”.

3. Entre um homem e uma mulher: os dois devem se tornar 
um. Isso significa separar-se dos pais, de relacionamentos passa-
dos, de relacionamentos futuros e de qualquer outro amante. Isso 
também vai contra qualquer argumento sobre homossexualidade 
ser chamada de casamento. Pense nisso!  (extraído e adaptado)

_a família com alegria 

Casamento definido!

Os jovens e adolescentes precisam 
URGENTEMENTE dessas orações!

14 a 17/Novembro - Realizamos o Acampamento 
de Jovens “Salte da Cadeira” em Nazaré 
Paulista. Momentos inesquecíveis na presença 
do Senhor! Muita comunhão, adoração e 
diversão. Excelente tempo de aprendizado 
com Pr. Robson Rene e Pr. Wasley que nos 
conduziram a um novo despertar. Tempo de 
renovação espiritual, construção de novas 
amizades. Realmente saltamos da cadeira! 
Parabéns à galera IBCF pela participação! Até o 
próximo!
17/novembro – Recebemos a visita especial do 
Pr.Antonio Nicklas, o missionário fundador da 
IBCF, acompanhado de seu filho primogênito 
Michael. Foi um dia muito especial para os 
membros da IBCF, tano para os antigos para 
reviver os momentos passados, como para 
os novos membros que puderam conhecer 
a história inicial da IBCF e sua constituição 
pelo ministério excelente e eficaz do amado 
Pr.Antonio. Deus seja louvado pela vida dele e 
da sua esposa Evelyn.
23/novembro – Realizamos o Encontrão dos 

Homens, com a presença de 80 homens. 
Foi um tempo maravilhoso de comunhão 
e excelente interativo bate papo. Todos os 
homens presentes foram presenteados com 
uma lembrança especial do encontro. Louvado 
seja Deus pela vida do irmão Santana e equipe. 
26/novembro – Realizamos o culto de 
celebração com a Maior Idade. Um período de 
intensa de adoração com a apresentação do 
Coral Boas Novas, mensagem bíblica ministrada 
pela ir.Célia Brito, com o tema Ovelhas do 
Pastor(Sl.23). Também tivemos um momento 
de comunhão no salão social, regado por um 
maravilhoso lanche preparado pela ir.Adaíde 
e equipe. Louvado seja Deus pela vida do ir,.
Agostinho e equipe. 
30/novembro – Realizou-se o último Chá 
Feminino do ano 2013, com o tema: Perdoe 
e Viva! Tivemos a presença marcante das 
mulheres da IBCF, que participaram ativamente 
da adoração, boa comunhão, diversão e 
aprendizado da Palavra de Deus. Louvado seja 
Deus pela vida da equipe organizadora. 

_aconteceu em novembro


