
MINISTÉRIO
DIACONIA

Introdutores
07 – Roque e Joelma
14 – Samuel e Maria do Carmo
21 – Teixeira e Beatriz Rocha
28 – Adriano Lúcio e Débora Pifaneli

reCePÇÃo
07 – Roberson e Amanda Loiola
14 – Sandro e Ana Paula Brito
21 – Sidnei Coutinho e Siomara
28 – Dagoberto e Rosângela Moreira

sonoPLAstIA
06 e 07 – Ricardo – Sillas – Leonardo
13 e 14 – Felipe – Danilo – Diogo
20 e 21 – Ricardo – Sillas – Leonardo
27 e 28 – Felipe – Danilo – Diogo

dIrIGentes do CuLto
07 – Santana 
14 – Deividson
21 – Dagoberto
28 – Adriano Lúcio 

BerÇÁrIo – MAnHÃ
Euda, Isabel Bacelar, Ivone
BerÇÁrIo – noIte
Ana Paula Brito, Carmem, Cercila, Doracy, Irene

PLAntÃo dIAConAL
07 – Acácio (2254-8409)
14 – Samuel (2522-2742)
21 – Teixeira (2079-1016)
28 – Carlos Araújo (2073-6503)

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!

 a alegria 
é a tarefa 
séria dos 

céus

“Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais 
sob a lei.” (gl. 5.18)

por que em muitos filhos de deus demora tanto até que 
acontece uma clara tomada de poder de deus-espírito santo em 
suas vidas? tomemos como exemplo a política, para entender 
melhor esse assunto. Muitos governos não têm liberdade de 
ação porque no país não existe um partido político que detém 
a maioria. na vida de muitos filhos de deus não acontece 
uma clara tomada de poder de deus-espírito santo porque 
em seu coração não existe “decisão por maioria” para com ele. 
desarmonia interior surge porque várias forças disputam a 
hegemonia na vida dessas pessoas, e tais forças podem ser 
orgulho, inveja, presunção, fofocas ou outros vícios obscuros que 
procuram assumir o domínio em sua vida. deus-espírito santo 
não age com violência! ele governa, mas quando duvidamos, 
ele se retrai. Quando deus-espírito santo não pode dominar 
o coração de um filho de deus, não traz apenas desarmonia 
interior como conseqüência, mas também exteriormente 
se notam as seqüelas. por isso a nossa vida de fé é uma luta 
constante. isso se observa em muitos filhos de deus. entretanto, 
como membros da ibCF, devemos cada vez mais compreender o 
poder da obra do senhor em nossa própria vida, para viveremos 
libertos da escravidão da tristeza, do pecado do nosso eu, 
porque agora somos guiados por deus-esp.santo em nosso dia-
a-dia. dessa forma, nossas atitudes são norteadas pela vontade 
dele e não por nossa própria vontade, com a forte decisão da 
“alegria de ser família”.  (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
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reunião de oração – 20h (família)

reunião de Jejum/oração – casa ir. amanda loiola – 9h

e.b.d. – 9h

tempo de oração – Família – 17h45

Culto de Celebração da Casa Harmoniosa – 18h

reunião de oração – 20h (finanças)

reunião de Jejum/oração – casa da ir. – 9h

acampamento de Carnaval (saída do templo – 20h)

e.b.d. – 9h

tempo de oração – Finanças – 17h45

Culto de Celebração da Fidelidade – 18h

reunião de oração – 20h (missões) 

reunião de oração/Jejum – casa da ir. izabel onishi

ensaio grupo de louvor – 13h

Momento novo – 19h 

e.b.d. – 9h

tempo de oração – Missões – 17h45

Culto de Celebração das boas novas – 18h

ensaio Cj. Vozes de adoração – 14h

reunião de oração – 20h (ibCF) 

reunião de oração/Jejum – casa da ir. 

Coolteens – 19h30

ensaio Cj.Musical  Crear – 9h

ensaio grupo de louvor – 13h

e.b.d. – 9h

tempo de oração – ibCF – 17h45

Culto Ceia do senhor – 18h
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dia 16 de janeiro – nasceu com 3,800 kg, 50 cm, a 
Marjorie, a segunda filha dos irmãos Fabiano e Melissa. 
deus abençoe os amados papais e a pequena Marjorie   - 
bem-vindo à família ibCF. parabéns!
dia 30 de janeiro – realizou-se o Culto de Celebração 
pelo casamento dos irmãos gilberto e Yumi. Que deus 
abençoe ao casal para que sejam amorosos, firmes e fortes 
em ter um lar cheio da presença e da alegria de Jesus.   

FALANDO AO CORAÇÃO

“ouVe, poVo Meu, Quero exortar-te. “ israel, se Me esCutasses!” (salMo 81.8)

COOLTEENS

ouvindo ao senhor em 2010! 1 Adenicio Teixeira

2 Isac Barrios

4 Diogo Fernandes

4 Lucas Patucci

5 Débora Lira (Filha do Irm. Miqueas e Rosa)

6 Sueli Reis

8 Alisson Reis (Filho da Irm. Áurea Eunice)

8 Orlei Silva

9 Ana Paula Estrela

9 Célio Silva

9 Rodrigo Seara

9 José Pereira

11 Hellen Oliveira (Filha do Irm. João e Ivone)

13 Viviane Azevedo

15 Terezinha Ferreira

16 Nádia Almeida

18 Áurea Reis

19 Daniel Pereira

20 Keila Silva

20 Pedro Augusto (Filho do Irm. Márcio e Elaine)

20 Rute Pereira

22 Lukas Reis (Filho da Irm. Áurea Eunice)

22 Sandra Batista

26 Francisco Albuquerque

27 Carla Turato

28 Adriano Rosa

28 Breno Feitosa (Filho da Irm. Juliana)

28 Pr.Emerson Brasilino

2 Izabel Onishi
3 Bruna Muniz 
4 Débora Cristine Pifaneli
4 Márcio Santana
6 Suelen Reis
6 Shirley Santana
6 Terezinha Nogueira
7 Edison Miranda
7 Kelly Pellegrino 
7 Marcos Jacintho Junior  
(Filho Irm. Marcos e Valdlene)

9 Cristiano Almeida
10 Célia Brito
10 Maria Neusa Silva
10 Rúbia Santos
17 Adrielli Regiane
17 Luana Lourenço  

(Filha da Irm. Sara Lourenço)

17 Juliana Feitosa
17 Felipe Souza (Filho da Irm. 
Elisabete Souza)
18 Neusa Oliveira 
20 Claudemir Leopoldino
20 Daniel Costa Junior
21 Antonia Inês 
23 Lucas Silva (Filho do Irm. Moises e Keila)

24 Neusa Turato
25 Damaris Oliveira
25 Eliab Miranda
27 Danielle Barrios
28 Priscila Dias  

(Filha do Irm. Arnaldo e Marlene)

29 Camila Siqueira  
(Filha do Irm. Reinaldo e Zélia)

29 Emerson Albuquerque

ANIvERSARIANTES
DE FEvEREIRO

ANIvERSARIANTES DE jANEIRO

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

a Verdadeira riQueza
“Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, 
nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, 
mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as 
coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam 
em boas obras, repartam de boa mente, e sejam 
comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom 
fundamento para o futuro, para que possam alcançar a 
vida eterna”. (1Tm 6:17-19)
Mesmo sem buscar a riqueza, alguns cristãos terão muitos 
bens materiais. para estes é necessário lembrar que tudo é 
dado por deus, e que se deve confiar nele e não na própria 
riqueza, que é passageira. de fato, a riqueza verdadeira 
consiste na prática da vontade de deus, usando as dádivas 
dele para fazer o bem a outros, principalmente para com 
a nossa família. tal serviço preparará o tesouro real para a 
vida verdadeira após esta. pense nisso!

 a admoestação de deus – para israel na antigüidade e para nós hoje – começa assim: “ouve”! 
por que o senhor nos chama a atenção? pais e mães têm a experiência de que seus filhos, em 
uma certa idade, têm dificuldade em escutá-los, porque de antemão já acham que sabem das 
coisas melhor do que seus pais. de certa forma, isso também acontece espiritualmente, no 
relacionamento dos filhos de deus com o pai celestial. 

Quando o senhor chama a atenção duas vezes: “ouve... se me escutasses...” ele ainda não fala 
da obediência propriamente dita, mas do simples ouvir. se aprendêssemos a ouvir melhor, a 
plenitude de deus poderia se manifestar de maneira mais clara em nós. aquietar-se interiormente 
e ouvir, simplesmente escutar, é extraordinariamente importante. 

aí fazemos experiências que não se conseguem com esforço nem com muita dedicação. em isaías 
55.2-3 está escrito: “porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão: e o vosso suor naquilo que 
não satisfaz? ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. 
inclinai os ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá.” se o senhor salienta isso tantas 
vezes, esse deve ser um assunto de grande importância. 

Certamente o senhor deseja que tenhamos tempo para ouvi-lo, obedecê-lo, uma vez que 
o reconhecemos como o nosso Mestre, e, humildemente jamais tentaremos mudar a lei ou 
ultrapassar o seu amoroso e produtivo ensino.

dizem que “ações falam mais alto que palavras”. de fato, a maneira em que agimos mostra muito 
sobre nossa vontade de fazer alguma coisa. Muitos dizem que querem obedecer a deus, mas o 
que as suas ações mostram desse desejo? Mostremos verdadeiramente a nossa vontade de servir 
o senhor, quando obedecemos sem demora à palavra de Cristo, buscando-o ansiosamente a cada 
dia, e sacrificando os nossos desejos carnais para fazermos os desejos divinos. portanto, faça o 
propósito neste novo ano 2010 que seja um ano de ação para honra e glorificar o nome de Jesus. 
deus abençoe vocês!

ação antes Que palavras 


