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

Aula de Música – Adolescentes 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Finanças) 
Aula de Música Lideres – 20hs 

Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Grupo de Louvor – 13h30

Café da Fidelidade 9hs 
E.B.D. (Classe única) - 10hs  
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

Aula de Música – Adolescentes 19h30

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

Coolteens casa – 19h30

Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30

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

Aula de Música – Adolescentes 19h30

Reunião de Oração – 20hs (IBCF) 
Aula de Música Lideres – 20hs

Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30

E.B.D. (Classe única) - 9hs  
Culto de Celebração Ceia – 18h

Aula de Música – Adolescentes 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Família) 
 Aula de Música Lideres – 20hs
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INTRODUTORES
05 – Samuel e Maria do Carmo
12 – Teixeira e Edméia
19 – Carlos e Cleusa Araujo
26 – Orlando e Luzia

RECEPÇÃO
05 – Cleiton e Debora
12 – Wanderlei e Nilda
19 – Cesar Tatto e Ester
26 – Urubatan e Ana Paula Estrela 

SONOPLASTIA
04 e 05 – Diogo, Mateus e Leonardo 
11 e 12 – Danilo e Henrique
18 e 19 – Ricardo e Jonatas
25 e 26 – Diogo, Mateus e Leonardo

DIRIGENTES DO CULTO
05 – Elizeu 
12 – Dagoberto
19 – Urubatan
26 – Elizeu

BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE 
05 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone
12 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone
19 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone
26 - Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone

PLANTÃO DIACONAL
05 – Teixeira (2079-1016)
12 – Manoel (2523-4836) 
19 – Samuel (2522-2742)
26 – 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

Arrependimento é graça. Auto justificação é desgraça.  
Confiar na misericórdia de Deus é graça. Querer ser justo com os 
próprios esforços é desgraça.
Amor é graça. Legalismo é desgraça.
Boas obras por ser salvo é graça. Boas obras para ser salvo é des-
graça. Receber o perdão divino é graça. Carregar o fardo da culpa 
é desgraça. Estender a mão a quem cai é graça. 
Julgar aquele que caiu é desgraça.
Dividir, compartilhar e DAR é graça. Reter apenas para si é desgraça.
Comunhão é graça. Partidarismo é desgraça.  
Alegrar-se com os que se alegram é graça. Inveja ou ciúme é 
desgraça. Chorar com os que choram é graça. Ser insensível à dor 
alheia é desgraça.
Ficar ao lado de quem sofre, ainda que nada seja dito, é graça. 
Ficar ao lado de quem sofre para julgar, cobrar e condenar é des-
graça. Dar a outra face, deixar a capa junto com a túnica, andar 
a segunda milha é graça. Desejar vingança, pagar na mesma mo-
eda, retribuir o mal com o mal é desgraça. 
Compreender, perdoar é graça. Ressentir-se e deixar a mágoa 
criar raízes é desgraça.
Reconhecer o erro e voltar atrás é graça. Querer estar sempre 
certo e nunca ceder é desgraça.
Quebrantar o coração é graça. Endurecer o coração é desgraça.
Voltar para casa, de coração contrito e quebrantado como o do 
filho pródigo, é graça. Permanecer na casa, com o coração orgu-
lhoso e soberbo como o do filho mais velho, é desgraça.

Sinceridade com amor é graça. Sinceridade despeitada, espinho-
sa e cruel é desgraça.
Repreensão com amor é graça. Repreensão enraivecida e des-
temperada, que não passa de reação do orgulho ferido e da vai-
dade ofendida, é desgraça.
Indignação com firmeza e mansidão é graça. Indignação com vio-
lência e fúria é desgraça.
Fazer o bem ao que está faminto, sedento, doente, nu e preso, 
como quem faz a Jesus, é graça. Fazer o bem aos outros simples-
mente para vangloriar-se é desgraça.
Aceitar a vocação de todo o povo de Deus, sem castas, hierar-
quias ou elites religiosas, é graça. Aceitar somente a vocação do 
clero, do sacerdócio ou do episcopado é desgraça. 
Amar a igreja do Senhor por amar ao Senhor da igreja é graça. 
Amar a igreja do Senhor sem amar o Senhor da igreja é idolatria, 
é formalidade religiosa, é desgraça.  
Adorar com fé e obediência é graça. Adorar apenas para cumprir 
a liturgia fria e o ritualismo vazio é desgraça.
Orar e esperar a resposta de Deus, sabendo que do Pai Celestial 
sempre recebemos as melhores respostas, é graça. Orar e impor 
uma resposta a Deus é desgraça.
Dizimar ou ofertar a Deus com o coração agradecido é graça. 
Dizimar ou ofertar para barganhar com Deus é desgraça. 
O que, afinal, queremos ser? 
Agraciados ou desgraçados?
(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
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www.ibcf.com.br
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_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

A escolha 
é nossa: graça 
ou desgraça?



Quando Deus nos torna novas criaturas, devemos ajudar a criar 
um novo mundo ao nosso redor. Isto significa que a nossa fé não 
deve ser apenas uma fé particular, mas,  deve ser uma força cria-
tiva onde estivermos, ou seja, a nossa fé deve modelar as nossas 
ações no mundo ao nosso redor. Em cada escolha e decisão que 
fazemos, ajudamos a superar as forças do barbarismo, ou consen-
timos com essas forças, ou ajudamos a construir um caráter que 
dá a vida, e ama a paz, ou agitamos as chamas do egoísmo e da 
destruição. 

O nosso tempo atual é propício para uma mensagem de que a paz 
social e a realização pessoal que as pessoas realmente procuram 
estão disponíveis apenas no cristianismo. É a época para provar, 
de maneira atrativa, que o cristianismo oferece a esperança mais 
racional e realista tanto para a redenção pessoal quanto para a 
renovação social. Todavia, precisamos ser unidos ao Senhor Jesus 

Cristo, bem como, ser unidos uns com os outros, pois a unidade 
cristã é a chave para a evangelização e para que o mundo ao nos-
so redor reconheça que Jesus é o Senhor. 

Assim, unidos como povo de Deus, devemos obedecer as duas 
grandes comissões: primeiro a de conquistar os perdidos, segundo 
a de promover a Shalom, à paz em um sentido positivo, tendo 
como resultado de uma comunidade corretamente ordenada. Em-
bora a nossa visão mire a cidade celestial com o Senhor, enquanto 
vivemos na cidade humana, é nosso dever como cristão em casa, 
na igreja, no trabalho, no trânsito, na fila, na escola, etc., manter 
a Shalom. Isto não é opcional, é única maneira de manter o mal 
sob o controle. Portanto, como membros da IBCF, devemos agar-
rar este momento para mostrar ao mundo ao nosso redor que o 
cristianismo, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo é a única grande 
esperança da humanidade. 

Viver a vida cristã com integridade, de acordo com o padrão de pureza e santidade propos-
to pela Palavra de Deus, é desafio diário. Este desafio tornar-se ainda mais dramático em 
algumas épocas do ano, para algumas pessoas como nos dias de férias escolares, período 
do carnaval, volta às aulas, etc. Por isso, a pergunta que se faz é: como vencer as tentações, 
nestas ocasiões, aos apelos para uma vivência longe dos princípios cristãos, onde impera a 
libertinagem sexual, o consumo de drogas, o abuso do álcool, e outros? É preciso estabe-
lecer alguns princípios:

1. Reconheça que estamos em uma guerra: estamos em meio a uma guerra da carne 
contra o Espírito, da luz contra as trevas, do mal contra o bem. Sabendo disso pode-
mos nos preparar para a luta.

2. Reconhecer que, para vencer esta guerra, é preciso contar com a ajuda do Senhor 
Jesus: jamais venceremos uma guerra contra o mal confiando em nossas próprias for-
ças, em nossos próprios recursos. Assim como José do Egito, diante da tentação, não 
duvidar, mas sair correndo de fato, para não se deixar vencer pelas próprias fraquezas.

3. Reconhecer que só se ganha uma guerra vencendo batalhas: esta é uma verdade que 
tem sido ignorada por muitos. Somente através de pequenas vitórias, onde cada bata-
lha conquistada mais próximos ficamos da vitória completa. Isto significa que precisa-
mos estar alerta a cada dia, vigiando e orando, “pois basta a cada dia o seu mal”, como 
nos ensinou Jesus (Mt.6:34)

4. Reconhecer que uma guerra só se vence com armas apropriadas: o ap. Paulo nos 
descreve como soldados que, na luta contra a carne, precisamos estar devidamente 
equipados. Ele nos exorta: “Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais 
resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes”. (Ef.6:13).

Que a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida!

01 – Aldenicio Teixeira

02 – Isac Barrios

03 – Elisa Silva

04 – Angelina Andrade

04 – Lucas Patucci

05 – Débora Lira

05 – Diogo Vilela

05 – Marta Lemos

06 – Sueli Reis

08 – Alisson (filho da ir. Aurea Eunice)

08 – Orlei Silva

09 – Ana Paula Estrela

09 – Célio Silva

09 – José Pereira

09 – Rodrigo Seara

11 – Hellen (filha dos ir. João e Ivone)

13 – Viviane Bastos

15 – Terezinha Araujo

17 – Isaú Gomes

17 – Pedro (filho dos ir. Isau e Liliane)

18 – Aurea Eunice

18 – Camila Paiva

19 – Daniel Pereira

20 – Laryssa Lima

20 – Rute Pereira

22 – Lukas Gonzaga

22 – Sandra Batista

25 – Arthur (filho dos ir. Gilberto e Yumi)

26 – Francisco Albuquerque

27 – Carla Turato

28 – Adriano Lucio

28 – Breno (filho da ir. Juliana Feitosa)

28 – Sabrina (filha da ir. Sandreane)

29 – Patricia Souza

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _coolteens

“GRANDE PARTE DE 
NOSSAS ORAÇÕES É TÃO 
SOMENTE PEDIR A DEUS 
QUE ABENÇOE ALGUMAS 
PESSOAS ENFERMAS E 
QUE NOS CONSERVE 
TRABALHANDO. 
CONTUDO, ORAÇÃO NÃO 
É SIMPLES CONVERSA 
INFANTIL; É GUERRA!”Salvo 

para quê?
“E EU DEI-LHES A GLÓRIA QUE A MIM ME DESTE, PARA QUE SEJAM UM, COMO NÓS 
SOMOS UM. EU NELES, E TU EM MIM, O  PARA QUE ELES SEJAM PERFEITOS EM UNIDADE, 
E PARA QUE O MUNDO CONHEÇA QUE TU ME ENVIASTE A MIM E QUE TENS AMADO A 
ELES COMO ME TENS AMADO A MIM.” (JO 17:22,23).

1. Toma tempo para estar com seus filhos
2. Brinca com os seus filhos
3. Deixa que os seus filhos o conheçam bem
4. Aprende a dizer: “desculpe-me, eu errei”
5. Disciplina com amor
6. Promove alegria

7. Demonstra amor
8. É bondoso, cortês, atencioso
9. É fiel aos deveres do lar
10. É fiel a sua família
11. Ama a mãe dos seus filhos
12. É crente fiel e ama a sua IBCF

_a família com alegria 

Um bom Pai

A cada dia vencendo a guerra

NOS DIAS 8/01 –15/01 – 22/01 – 29/01: realizamos a E.B.D. de Férias  com classes 
de interesse, com a presença de vários preletores especiais. Foi um bom período 
de edificação e crescimento espiritual.  

10/01 – Nasceu o Arthur, com 48 cm e 3.690 Kg, filho dos irmãos Rodrigo e 
Milena. Deus os abençoe papais!

_aconteceu em janeiro


