
MINISTÉRIO
DIACONIA

Introdutores
04 – Adriano Lúcio e Débora Pifaneli
11 – Roque e Joelma
18 – Samuel Miguel e Maria do Carmo
25 – Adenicio Teixeira e Beatriz Rocha

reCePÇÃo
04 – Manoel Soares e Maria do Socorro
11 – Paulinho e Elaine Vieira
18 – Roberson e Ana Paula Brito
25 – Sandro e Amanda Loiola

sonoPLAstIA
04 – Diogo, Danilo, Henrique, Mateus 
11 – Jonatas, Ricardo, Sidnei, Tainá  
18 – Diogo, Danilo, Henrique, Mateus 
25 – Jonatas, Ricardo, Sidnei, Tainá  

dIrIGentes do CuLto
04 – Santana 
11 – Dagoberto
18 – Adriano Lúcio
25 – Urubatan

BerÇÁrIo – MAnHÃ
Euda, Isabel Bacelar, Ivone
BerÇÁrIo – noIte
Amanda Loiola, Carmem, Cercila, Doracy, Irene, 

PLAntÃo dIAConAL
04 – Teixeira (2079-1016)
11 – Carlos (2073-6503)
18 – Samuel (2522-2742)
25 – Acácio (2254-8409)

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!

 Há pessoas com 
as quais não 

concordamos, mas 
não precisamos 

afastá-las de nossa 
amizade

“E, finalmEntE, sEdE todos dE um mEsmo 
sEntimEnto, compassivos, amando os irmãos, 
EntranhavElmEntE misEricordiosos E afávEis. 
não tornando mal por mal, ou injúria por 
injúria; antEs, pElo contrário, bEndizEndo: 
sabEndo quE para isto fostEs chamados, para 
quE por hErança alcancEis a bênção. (i pE.3:8,9)

neste mês de julho estamos fechando o tema: alegria de ser família. nosso 
maior desafio é continuar sermos alegres em todas as nossas atitudes 
diárias, porque nosso humor pode afetar as pessoas ao nosso redor, nossa 
família, nossos amigos, colegas do trabalho e da escola, vizinhos e irmãos, 
irmãs em cristo.
assim sendo, nossa vida afeta as pessoas para o bem ou para o mal. claro 
que cada pessoa é responsável pela sua reação para conosco, porém, a 
maneira como nos comportamos faz uma diferença na vida dos outros.
sem dúvida, o maior presente de deus-pai para nós é o nosso 
relacionamento com seu filho, jesus. É um dom que não poder ser 
comparado. jesus promete que, se nós permanecermos nele, vamos 
experimentar uma alegria completa(jo.15:11). E sem esse tipo de alegria, 
profunda e permanente, o melhor que ainda nos resta é uma vida 
mundana.  o ap. pedro nos encoraja a ter compaixão pelos outros, a amá-
los, ser bondosos e respeitosos e não retribuir mal com mal, ao contrário, 
bendizer. pode ser difícil seguirmos as instruções num dia quando nos 
sentimos irritados. mas, ao dependermos de deus-Espírito santo, podemos 
dar um impacto positivo em todos os que encontramos, mesmo se tudo o 
que fazemos seja apenas para sorrir ou ouvir. 
portanto, devemos evitar um espírito reclamante quando servimos ao 
senhor jesus, devemos nos regozijar e agradecer a Ele por tudo o que Ele 
já fez, faz e fará em nossa vida pessoal e familiar. não permita queixas! um 
coração tocado pela graça traz alegria ao rosto!

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

ACONTECERÁ NA IBCF EM julhO 
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 E.b.d. – 9h
Ensaio Grupo de louvor – 17h
tempo de oração – família – 17h45
culto de celebração da casa harmoniosa – 18h
Ensaio cj.vozes de adoração – 13h30
reunião de oração – 20h (finanças)
reunião de jejum/oração – casa da ir.célia brito – 9h
coolteens – 19h30
Ensaio cj.boas novas – 20h
Ensaio cj.musical  crEar – 9h
culto de celebração – posse pastoral ir.marcos jacintho
no templo da ibr zona leste – 18h
momento novo – 19h 
café da fidelidade – 9h E.b.d. – 10h
Ensaio Grupo de louvor – 17h
tempo de oração – finanças – 17h45
culto de celebração da fidelidade – 18h
Ensaio cj. vozes de adoração – 13h30
reunião de oração – 20h (missões) 
reunião de oração/jejum – casa da ir. Ester
coolteens – 19h30
Ensaio cj.boas novas – 20h
Ensaio cj.musical  crEar – 9h
E.b.d. – 9h
Ensaio Grupo de louvor – 17h
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. cátia
E.b.f – 15h
coolteens – 19h30
Ensaio cj.boas novas – 20h
E.b.f. – 15h
Ensaio cj.musical  crEar – 9h
E.b.f.  – 15h
momento novo – 19h 
E.b.d. – 9h
Ensaio Grupo de louvor – 17h
tempo de oração – ibcf – 17h45
culto de celebração – ceia do senhor – 18h
culto de celebração – maior idade – 20h
Ensaio cj. vozes de adoração – 13h30
reunião de oração – 20h (família) 
reunião de oração – casa da ir. débora(nora da ir.adaíde)

coolteens – 19h30
Ensaio cj.boas novas – 20h
Ensaio cj.musical  crEar – 9h
Encontro de homens –  17 h – ib caminho do rei
(barro branco)

JuLHo  2010



dia 05 de junHo – realizou-se o chá de bebê das irm.
andra e Elaine. bom tempo de aprendizado da palavra de 
deus acerca da vida das mães e dos pais que pertencem 
a nossa família ibcf. deus seja louvado pelas grandes 
bênçãos na vinda desses novos bebês.
dia 19 de junHo – deus nos proporcionou o grande 
privilégio de agradecermos por nossos casamentos. foi 
uma noite memorável a todos os casais presentes. deus 
seja louvado pela vida dos organizadores. que o senhor 
possa recompensá-los por tão brilhante trabalho. foi um 
tempo muito precioso, e os casais saíram abençoados 
pelos novos propósitos na vida conjugal, para a glória de 
deus. deus, continue abençoando os casais! 
dia 26 de junHo – realizou-se o chá feminino com o 
tema: “mãe e filha”. foi um tempo precioso de comunhão 
entre mães e filhas da ibcf, com o envolvimento das 
mesmas em laços mais apertados no amor ao senhor e 
uma para com a outra. deus seja louvado pela vida das 
organizadoras do referido chá. parabéns às mães e filhas 
da ibcf. que deus as abençoe!

FAlANDO AO CORAÇÃO

“portanto, vEdE prudEntEmEntE como andais, não como nÉscios, mas 
como sábios, rEmindo o tEmpo; porquanto os dias são maus” (Ef.5:15,16)

COOlTEENS

faça algo com nada! 01 Antonio Rodrigues

02 Rosangela Costa

03 Felipe Nascimento

06 Danilo Siqueira

08 Ana Helaysa (Filha da irm. Lenira)

09 Danielle Costa

09 Ricardo Salles

12 Andréa Brok

12 Danieva Santos

15 Ester Reis 

15 Gilberto Galindo

15 Márcia Melo

16 Thais (Filha da irm. Danieva)

16 Carmem Seara

17 Geni Britto

18 Lucas (Filho do irm. Armando)

18 Milene Silva

18 Ricardo Miranda

18 Sandra Nery

20 Laura (Filha dos irm. Azeilto e Lucélia)

24 Fernanda (Filha dos irm. Eugênio e Andra)

25 Maria do Carmo Miguel

27 Maria Iracema Oliveira

27 Miguel (Filho dos irm. Paulo e Elaine)

29 Giulia (Filha dos irm. Silvio e Gabi)

ANIVERSARIANTES
DE julhO

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

10 MandaMentos de coMo 
ViVer beM coM os outros
6 – conserve a mente aberta, para todas as questões da 
discussão. investigue, mas não argumente. É marca de ser 
superior, feliz, bem sucedido o discordar e ainda conservar 
a amizade.
7 – deixe suas virtudes falarem por sim mesmo, e recuse 
a falar das faltas e das fraquezas dos outros. desencoraje 
murmúrios. faça uma regra de falar só coisas boas, palavras 
que edificam e motivam aos outros.
8 – tenha cuidado com os sentimentos dos outros: 
Gracejos e humor não valem a pena em período de tristeza 
e dor, normalmente magoa e desanima. 
9 – não faça caso das observações más a seu respeito, 
ao contrário, viva de modo que ninguém as acredite. 
surpreenda aos maus críticos. nervosismo e indigestão são 
causas comuns para a maledicência.
10 – não seja tão ansioso(a) a respeito de seus direitos: 
trabalhe, tenha paciência, conserve seu temperamento 
calmo, esqueça de si mesmo(a) e receberá sua 
recompensa. pense nisso! 

muitos de nós ficamos entediados, indiferentes ou bravos quando estamos esperando na fila 
do banco, ou metrô, ou ônibus, ou no trânsito, ou numa consulta médica, etc. Enfim sempre 
queremos preencher aquele tempo, ou seja fazer algo com nada, usando todos os segmentos 
de tempo perdido possíveis, quando estamos esperando.

suspeito que muito de nós preenchemos de forma construtiva aqueles pequenos momentos 
de esperar ao ler um livro, memorizar um versículo bíblico, ou orar por necessidades 
específicas. são os períodos mais longos de espera, cheios de incerteza e indecisão, que 
podem deixar-nos ansiosos e frustrados.

o ap. paulo nos desafia a cuidar como vivemos, que não sejamos insensatos, mas como 
sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outras 
palavras, devemos fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, e o que 
é agradável ao senhor. portanto, o melhor em nosso dia-a-dia é olhar para as oportunidades 
dadas pelo senhor, em vez de focalizar somente nos obstáculos. isto é, quando nos 
encontrarmos com tempo em nossas mãos, devemos juntá-las para fazer oração. Essa é a 
maneira de fazer algo com nosso nada!

saiba que o senhor dá boas vindas à nossa oração e louvor. Ele nos disse em sua palavra: 
“orai sem cessar” (i ts.5:17), Ele aguarda atentamente pela nossa oração. quantas vezes Ele 
ainda esperará em vão?

Liberando a Verdade
você muitas vezes se vê como uma pessoa feia? vê-se com uma pessoa de segunda qualidade, 
incapaz? condena-se por não ser tão espiritual quanto desejaria? faltando-lhe os dons e graças 
que outros irmãos e irmãos têm, que parecem ser um modelo de oração, testemunho e serviço? 
saiba que você pode erguer-se acima do mau humor da auto-rejeição e desfrutar com gratidão, 
a auto-aceitação, colocando sua vida nas mãos traspassadas de jesus: “deus já havia resolvido 
que nos tornaria seus filhos, por meio de jesus cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade.  
portanto, louvemos a deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu 
querido filho. pois, pela morte de cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são 
perdoados. como é maravilhosa a graça de deus, que Ele nos deu com tanta fartura!” (Ef.1:5-8).
se o senhor aceitou a mim e a você, podemos seguramente aceitar a nós mesmos! Essa é a verdade 
libertadora. pense e creia nisso!
pr.roberto


