
E.B.D. – (AULA ÚNICA) – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Casa Harmoniosa – 18h

Reunião de Oração – 20h (finanças)

Momento Novo – 20h

Café da Fidelidade – 9h
Aula Única da E.B.D. – 10h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Fidelidade – 18h

Reunião de Oração – 20h (missões)

CoolTeens – 19h30 

E.B.D. – 9h (volta às classes)
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração das Boas Novas – 18h

Reunião de Oração – 20h (IBCF) 

Momento Novo – 20h

E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Comunhão – Ceia do Senhor – 18h
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INTRODUTORES
06 – Beatriz Rocha e Sandro
13 – Cleusa Tatto e Carlos Araujo
20 – Débora Pifaneli e Adenicio Teixeira
27 – Doracy  e  Antonio Lúcio
  
RECEPÇÃO
06 - Adriana e Cesar Tatto
13 – Alexsandra Janebro e Emerson
20 – Amanda Loiola e Roberson
27 – Ana Paula Brito e Tayrone

SONOPLASTIA
06 – Sidnei e Danilo
13 – Diogo, Mateus e Jonatas
20 – Ricardo e Henrique
27 – Sidnei e Danilo

DIRIGENTES DO CULTO
06 – Elizeu 
13 – Dagoberto
20 – Urubatan
27 - Dênis

BERÇÁRIO – MANHÃ
Ana Paula Brito, Carmem, Cercila,  
Doracy, Irene, 

BERÇÁRIO – NOITE
Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene,  
Isabel Bacelar e Ivone

PLANTÃO DIACONAL
06 – Acácio (2254-8409)
13 – Teixeira (2079-1016) 
20 – Manoel (2523-4836)
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

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

O ap.Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos orienta quanto a 
nossa postura diante de uma sociedade em decomposição moral. 
Nossa postura deve ser digna, de acordo com o evangelho, nosso 
combate deve ser pela fé do evangelho, nossa conduta deve bri-
lhar nas trevas. Embora o mistério da injustiça já opera preparando 
o terreno para o anticristo, e, apesar de sermos orientados a orar 
pelos governantes para o bom andar da sociedade, conforme o 
texto de (ITm. 2:1,2), o que também devemos esperar é uma cons-
tante batalha espiritual de acordo com (Ef. 6:10-12).

Na época de César e Herodes, Jesus foi acusado de ser subversivo, 
todavia, declarou enfática e categoricamente "...Meu reino não é 
deste mundo...".

Jesus sabia (óbvio) que não são reinos, partidos ou políticas que 

mudarão o mundo. Somente o Seu reino instituído em Sua se-
gunda vinda restabelecerá a paz e a lei do Senhor na terra (Ap. 
19:14-16). Então devemos ser conformistas? Sentar e esperar o 
pior? Não! Devemos operar a nossa salvação, a IBCF deve ser sal e 
luz enquanto o Senhor Jesus não vem. Nossa militância não deve 
ser carnal ou política. Nossa ordem como Igreja não é depositar 
nossa esperança nem no capitalismo, nem no comunismo, nem no 
neo-liberalismo, nem na esquerda, nem na direita ou no centro, 
nem no vermelho, nem no amarelo e nem no verde entre muitís-
simos outros.

Nossa ordem é fazer discípulos (Mt. 28:19). Discípulos de Jesus é 
o assunto pelo qual seremos cobrados quando encontrarmos o 
Senhor. Discípulos de Jesus serão bons cidadãos, pois terão em sua 
vida e, no seu lar, Mais de Jesus! (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

FEVEREIRO  2011
www.ibcf.com.br
 11  20712731

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

"VIVEI, ACIMA DE TUDO, POR MODO DIGNO DO EVANGELHO DE CRISTO”.  (FIL.1:27A)

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 



É nos dito que no livro de Neemias é retratado o levantar de dois 
muros; o primeiro, o muro físico, fruto do trabalho em equipe do 
povo, o segundo, o muro espiritual, através da atenção com a Pa-
lavra de Deus. No (cap.8), fica claro que toda a obra material se 
reveste de um caráter todo especial quando se dá a devida aten-
ção a sua dimensão espiritual. Apesar do período longo ao qual foi 
submetido, o povo recebeu a Palavra atentamente. Note os verbos 
ensinar, ler, explicar, entender. O objetivo da leitura da Palavra é 
entender o que DEUS disse. A Bíblia não é de "particular interpre-
tação". Não se pode ceder à tentação de que diante de um texto 
Bíblico, possa se dizer "eu acho isso" ou "eu acho aquilo". A Palavra 
traz arrependimento, mas não se deve parar aí, o segundo passo 

é a mudança e com ela a verdadeira alegria de andar na vontade 
de Deus. "A alegria do Senhor é a nossa força". Interessante que 
o povo, instruído pela Palavra, se animou para obedecer a mesma. 
Eles perceberam que deviam voltar a praticar aquilo que tinham 
deixado de fazer.

Portanto, a Bíblia deve ser interpretada corretamente e isso exige 
preparo mental e espiritual Isto é, aprender da Bíblia com a nossa 
atenção concentrada também é um ato de adoração. Não se deve 
promover um auditório de espectadores que julgam se a mensa-
gem foi "boa" ou "ruim". O auditório deve ser de adoradores. Você 
fica olhando no relógio na hora da pregação da Palavra ?

Como cristãos, temos lutas diárias, 
grandes e pequenas, interiores e 
exteriores. Quando essas lutas se 
tornam cada vez mais fortes, mesmo 
que tenhamos recebido o perdão dos 
pecados, deveríamos saber que elas 
vêm diretamente de Satanás, nosso 
inimigo mortal. Mas nós, que temos 
o Senhor Jesus em nosso coração, 
podemos resistir vitoriosamente a 
Satanás pela fé. Pela fé – mas como, 
se eu sou fraco e miserável, se não 
consigo crer em mais nada, se nada 
mais sinto a não ser escuridão ao meu 
redor? Será esta a sua queixa? Então 
lembre-se: "Sede sóbrios e vigilantes. 
O diabo, vosso adversário, anda 
em derredor, como leão que ruge 
procurando alguém para devorar." (1 
Pedro 5.8)
Que desafio! Boas aulas!
Pr.Roberto

Janeiro

2 - Izabel Onishi
3 - Bruna Muniz 
4 - Débora  Pifaneli
4 - Márcio Santana
5 - Kátia Bueno
6 - Suelen Reis
6 - Shirley Santana
6 - Terezinha Nogueira
7 - Edison Miranda
7 - Kelly Pellegrino 
9 - Cristiano Almeida
10 - Célia Brito
10 - Maria Neusa 
10 - Rúbia Santos
14 - Sidnei Rosseti
16 - Marjorie (filha dos irms. Fabiano e Melissa)

17 - Adrielli Regiane
17 - Elisabete Gomes
17 - Luana (filha da irm. Sara Lourenço)

17 - Juliana Feitosa
17 - Felipe (filho da irm. Elisabete Souza)

18 - Neusa Oliveira 
20 - Claudemir Leopoldino
20 - Daniel Junior
21 - Antonia Inêz 
21 - Caroline Freitas
24 - Neusa Turato
25 - Damaris Oliveira
25 - Eliab Miranda
27 - Danielle Barrios
29 - Camila (filha dos irm. Reinaldo e Zélia)

29 - Emerson Albuquerque

Fevereiro

1 - Aldenicio Teixeira
2 - Isac Barrios
4 - Angelina Andrade
4 - Diogo Fernandes
4 - Lucas Patucci
5 - Débora (filha dos 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 (filha dos irm. João e Ivone)

13 - Viviane Bastos
15 - Terezinha Ferreira
16 - Nádia Almeida
18 - Áurea Eunice
19 - Daniel Pereira
20 - Keila Silva
20 - Pedro (filho dos irm. Márcio e Elaine)

20 - Rute Pereira
22 - Lukas Reis
22 - Sandra Batista
26 - Francisco Albuquerque
27 - Carla Turato
28 - Adriano Rosa
28 - Breno (filho da irm. Juliana)

28 - Sabrina (filha da irm. Sandreane)

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão

_coolteens

“O ESTILO DE VIDA 
QUE ADOTAMOS, 
DEMONSTRA QUEM 
DE FATO SOMOS!”

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

Postura 
diante da 
Palavra  
de Deus!

“E TODO O POVO TINHA OS OUVIDOS ATENTOS AO LIVRO DA LEI”.  (NE 8:3)

"NÓS AMAMOS PORQUE ELE NOS AMOU PRIMEIRO" –  
(I JO.4:19)

Sabemos muito bem que nossas palavras têm o poder de gerar alegria ou tristeza em 
um coração. O tom que usamos para cada frase que pronunciamos pode resultar em um 
coração feliz ou infeliz. E, se guardamos mágoa contra o nosso ente querido, não liberar 
perdão ou insultar alguém, impede que se viva, plenamente, a vida proporcionada por 
Jesus e, também, impede que outras famílias façam parte dessa alegria de viver. Devemos 
ter mais Jesus em nossa família, porque Ele nos amou primeiro e assim devemos estender 
este amor a todos ao nosso redor, a começar da nossa própria família. Pense Nisso! 

_a família com alegria 

Salve Sua Família!

Volta às Aulas


