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INTRODUTORES
03 – Agostinho e Inez
10 – Carlos e Cleuza Tatto
17 - Toninho e Zeni
24 – Orlando e Neuza Turato

RECEPÇÃO
03 – Wanderley e Nilda
10 – Ester e Sandreane
17 – Dagoberto e Rosângela
24 –Vitor e Paula

SONOPLASTIA
02 e 03 – Diogo e Leonardo
09 e 10 – Henrique e Jonatas
16 e 17 – Ricardo e Mateus
23 e 24 – Diogo e Leonardo

DIRIGENTES DO CULTO
03 – Elizeu
10 – Dagoberto
17 – Fabiano
24 – Urubatan

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

PLANTÃO DIACONAL
03 – Teixeira (2079-1016)
10 – Manoel (2523-4836) 
17 – Samuel (2522-2742)
24 – Sergio (2053-0032)

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

“ Vai Corinthians”! Esse foi o grito dado pelos 35 mil 
torcedores no Japão, por ocasião da disputa e conquista 
do título de campeão interclubes do Mundo, pelo time do 
Corinthians. Uma torcida deslumbrante que sai do bairro de 
Itaquera – Zona Leste da cidade São Paulo para prestigiar com 
sua presença o time de coração, do outro lado do hemisfério, 
porque de fato declararam e fisicamente mostraram que 
amam o Corinthians. Como pastor (torcedor do Santos), fiquei 
admirado e me questionei: Será que os membros da IBCF 
amam mais a igreja do que o time de futebol? Será que 
cada membro da IBCF pode de fato declarar: Eu Amo a 
Minha Igreja em quaisquer lugar e circunstâncias?

Na verdade, naquela manhã de domingo (16 de dezembro/12), 
fiquei em dúvida, pois muitos membros da IBCF, torcedores 
do Corinthians deixaram de vir a EBD para assistirem o jogo 
em suas casas. A noiva apaixonada por Jesus, naquela manhã 
mostrou que estava mais apaixonada pelo time de futebol. 
Muito triste a troca de valores! Todavia, nesse início de ano 
– 2013 resolvi declarar o meu amor pela IBCF, usando uma 
camiseta com o slogan “EU AMO A MINHA IGREJA”, 
usando a torcida do Corinthians como exemplo. Famílias se 
reuniram para a festa em torno do jogo final no Japão. Após 

o jogo, todos estavam falando acerca das jogadas, do gol, da 
garra do time, da alegria do técnico, da euforia da torcida em 
todo o Brasil e o mundo futebolístico. Todos, até agora, ainda 
falam dessa conquista e festa corinthiana. Sendo assim, eu 
quero desafiar cada membro da IBCF a se envolverem de fato 
com a declaração EU AMO A MINHA IGREJA, isto é, onde 
estivermos, que possamos sempre falar bem da IBCF. 

Para cumprir com essa resolução precisamos: SER UMA 
NOVA CRIATURA AUTÊNTICA e TER UM AMOR 
TRANSBORDANTE PARA COM OS OUTROS. Porque 
quem ama a igreja não fala mal dela. Quem ama a igreja não 
despreza. Quem ama a igreja não faz comparações. Quem 
ama a igreja a valoriza. Quem ama a igreja se importa e cuida 
dela. Quem ama a igreja está sempre apoiando. Quem ama 
a igreja tem verdadeira amizade nela. Quem ama a igreja, 
compromete-se com o aprendizado da Palavra de Deus, 
com a comunhão uns com os outros, com a adoração 
e com a oração (a conversa diária com Deus, entendendo 
que as pessoas ao nosso redor estão perdidas, sem nenhum 
relacionamento com Deus). Amados e amadas da IBCF, em 
2013, declarar com atitudes de fato: 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

FEVEREIRO 2013
www.ibcf.com.br
 11  20712731

EU AMO A MINHA IGREJA!

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

E.B.D. (classe única) - 9hs

Culto de Celebração da Família – 18h

Instrumental Grupo de Louvor – 20h45

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

Vocal Grupo de Louvor – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Finanças)

Aula de Música para iniciantes – 20h45

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

Café da Fidelidade –  9hs

E.B.D (classe única) - 10hs

Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

Acampamento Jovens na IBCF (inicio após o culto)

Acampamento Jovens na IBCF (término as 22hs)

Vocal Grupo de Louvor – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Missões)

Coral Boas Novas – 20h45

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

Ensaio Geral Grupo de Louvor – 08h30

E.B.D. - 9hs

Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h

Conjunto Vozes de Adoração – 15h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

Instrumental Grupo de Louvor – 20h45

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

Vocal Grupo de Louvor – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (IBCF)

Aula de Música para iniciantes – 20h45

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

Ensaio Coral Boas Novas – 20hs

Ensaio Coral CREAR – 09hs

E.B.D. - 9hs

Culto de Celebração - Ceia do Senhor – 18h

Conjunto Vozes de Adoração – 15h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

Instrumental Grupo de Louvor – 20h45

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

Vocal Grupo de Louvor – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Família)

Coral Boas Novas – 20h45

EU A IBCF



Durante o ano podemos ficar ocupados com esta ou aquela 
coisa, ou ficarmos acomodados o tempo todo, e, de repente, 
um ano se passou, a nossa própria vida passa por nós sem 
percebermos sem fazermos nada de útil para o Reino de Deus. 
Isto é, esquecendo-nos que a nossa vida é em grande parte 
composta por pequenas coisas do dia-a-dia proporcionadas por 
Deus, pelas quais prestaremos contas diante Dele. Eu não quero 
deixá-los com a culpa, nem quero deixá-los confortáveis. Cada 
um de nós prestará contas a Deus acerca de como investimos 
o nosso tempo de vida por Ele dado nesta terra. Sendo assim, 
se queremos viver um ano melhor, é impossível viver com 
as mesmas rotinas do nosso viver ocupado ou acomodado. 
Durante o ano de 2013,  há um monte de coisas que iremos 
fazer, mas há uma coisa que eu e você temos que fazer. 

É preciso novas resoluções e nova disposição em cumpri-las e 
mantê-las, com base no que tem acontecido em nosso viver 
anual. Entretanto, não se trata do que todos gostariam de ter, 
um botão automático que ao apertarmos, todos os nossos 

desejos para o ano de 2013, serão realizados automaticamente, 

num piscar de olhos, sem complicações, sem nenhum 

esforço. É necessário um exercício espiritual para o Ano Novo. 

Certamente, Deus permitirá que passemos por dificuldades, 

períodos em que estaremos aprendendo da fidelidade e 

cuidado do Senhor  mais do que jamais pensaríamos que 

iríamos aprender. Estaremos fazendo mais do que jamais 

pensamos que iríamos fazer. 

Estaremos desenvolvendo heroica resistência, perseverança 

e força que só vem através das dificuldades permitidas 

e controladas pelo Senhor. Que durante o ano 2013, 

possamos lembrar-nos do que a Bíblia nos diz: Meus irmãos, 

considerem motivo de grande alegria o fato de passarem 

por diversas provações, pois vocês sabem que a prova 

da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve 

ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e 

íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. (Tg.1:2-4). 

Como adolescente cristão, membro da IBCF, tenha como resolução  

durante o ano de 2013:

1. Tenha um período a cada dia da semana, orando, conversando com Deus: 

Em vez de apenas ouvir músicas tocando em seu iPod, ou celular, vire em direção 

aos céus através da oração de intercessão (por seus planos pessoais, familiares, IBCF, 

amigos, escola, etc.). Faça isso andando uma hora todas as manhãs ou tardes, e como 

bônus, perderá uns quilinhos!

2. Tente evangelizar seus amigos (as) que estão perdidos (as):

Embora muitos adolescentes cristãos pensam que compartilhar sua fé, são colocados 

em uma posição de risco, por perder alguns amigos, por serem zoados, marginalizados 

e até serem isolados da turma, não estarão sozinhos. O Senhor Jesus estará sempre 

presente e certamente os protegerá e os recompensará (“Bem aventurados serão 

vocês quando, por Minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo 

tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a 

recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas 

que viveram antes de vocês”. (Mat 5:11,12).

Creia, você estará estrategicamente colocado (a) em posição de tornar-se herói 

(heroína) da fé!

3. Tenha o desejo de “ferver” espiritualmente para o Senhor:

Diariamente lembre-se do que a Bíblia diz em (Gl.5:16 - Por isso digo: vivam 

pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne). Em outras 

palavras, seja prudente, controlado (a), dirigido (a) por Deus-Espírito Santo em todas 

as suas atitudes diárias. Portanto, deixe o passado no passado, e avança para o que 

está adiante, prosseguindo para o alvo, para ganhar o prêmio para o qual Deus nos 

chamou para o céu em Cristo Jesus. Pense nisso!

(extraído e adaptado)

Aniversariantes 
de Janeiro
02 – Izabel Onishi
03 – Bruna Muniz 
04 – Débora 
Pifaneli
04 – Karine Caldas 
04 – Márcio 
Santana
06 – Shirley 
Santana 
06 – Suelen Reis 
06 – Terezinha 
Nogueira 
07 – Edison 
Miranda 
07 – Kelly 
Pellegrino 
07 - Marcos 
Jacintho (filho dos 
ir.Marcos Jacintho e 
Valdlene)
08 – Laura Alves 
09 – Cristiano 
Almeida 
10 - Arthur (filho dos 
ir.Rodrigo e Milena)
10 – Célia Brito 
10 – Cleiton Silva 

10 – Maria Neusa 
Silva 
14 – Sidnei Rosseti 
16 - Marjorie  
(filha dos ir.Fabiano  
e Melissa)
17 – Adrielli 
Regiane
17 – Elisabete 
Almeida 
17 - Felipe (filho da 
ir.Elisabete Souza)
17 – Juliana 
Feitosa 
17 - Luana (filha dos 
ir.Alexsander e Sara)
20 – Daniel Costa Jr
21 – Antonia Inêz 
24 – Neusa Turato 
25 – Damaris 
Oliveira
25 – Eliab Miranda 
27 – Danielle 
Barrios 
29 – Camila (filha 
dos ir.Reinaldo e Zélia)
29 – Emerson 
Albuquerque

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _coolteens

“O PLANO DE CRISTO PARA  
A IBCF NÃO É UNIFORMIDADE 
NEM UNANIMIDADE,  
MAS UNIDADE!”

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

Viva 2013  como o Melhor Ano da Sua Vida!

6. NÃO DISCUTIR A RELAÇÃO
Há casais que nunca ficam a sós, isto é, quando não estão com as crianças, saem com amigos ou os trazem para casa. Se isso 
se torna rotineiro, talvez estejam evitando contar suas próprias dificuldades. Casais precisam de momentos a sós para afinar a 
relação não só na esfera sexual, mas também na afetiva e na ideológica. E a falta de diálogo é o grande motivo dos fracassos 
no relacionamento a dois, porque as pessoas não se expressam de forma a ser entendidas e, tampouco, ouvem no sentido de 
compreender o outro. É pelo diálogo que se constroem acordos que garantem a satisfação de ambos, pois ninguém tem o poder 
de adivinhação (é pecado de feitiçaria). O discutir a relação é produtivo e saudável para qualquer relacionamento, porque a vida é 
dinâmica, os problemas surgem e não dá para fingir que eles não existem, pois eles virão à tona mais cedo ou mais tarde. Numa 
relação de casal, verdadeira e duradoura, as pessoas têm que se expor, devem ser transparentes, não podem ter medo da intimidade 
emocional. Pense Nisso!

_a família com alegria 

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

Resoluções para os  
adolescentes acenderem uma 
paixão por Deus em 2013 

TODOS OS DOMINGOS (PERÍODO DA MANHÃ): estamos em férias da EBD, porém, 

tivemos várias mensagens desafiadoras no slogan EU AMO A MINHA IGREJA. Um 

desafio que devemos ter como resolução para o ano novo – 2013!  Tivemos também 

aulas sobre o tema Fim dos Tempos onde foi proposto Trazer a memória o que nos dá 

esperança. Uma relembrança sobre o que Deus reserva para os fins dos tempos.

TODOS OS DOMINGOS (PERÍODO DA NOITE): Fomos desafiados com o tema: 

Como Ter o Melhor Ano de Sua Vida? Um desafio acerca das novas resoluções que 

fazemos e como podemos cumpri-las e sermos vitoriosos no fim do ano. Também, 

fomos desafiados a uma reflexão sobre o que fazer com a nossa cidade. O cristão diante 

do desafio de viver em uma cidade e manter o caráter de Cristo.

_aconteceu em janeiro

REFLEXÃO

Aniversariantes 
de Fevereiro
01 – Aldenicio 
Teixeira
02 – Isac Barrios 
03 – Elisa Silva 
04 – Angelina 
Andrade 
04 – Diogo Vilela
04 – Lucas Patucci
05 – Débora Lira 
05 – Marta Lemos 
06 – Sueli Reis 
08 – Alisson (filho 
da ir. Aurea Eunice)
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 
Araújo 

17 – Isaú Gomes
17 – Pedro (filho dos 
ir.Isaú e Liliane)
18 – Aurea Eunice
18 – Camila Paiva
19 – Daniel Pereira 
20 – Laryssa Lima 
20 – Rute Pereira 
22 – Lukas Reis 
Gonzaga
22 – Sandra Batista 
25 – Arthur (filho 
dos ir.Gilberto e Yumi)
25 – Giovanna 
Resende (filha dos 
ir.Flávio e Luciana)
26 – Francisco 
Albuquerque
27 – Carla Turato 
28 – Adriano Lúcio 
28 – Breno (filho da 
ir.Juliana Feitosa)
28 – Sabrina 
Leandro Leão
29 – Patrícia Souza 


