
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração da Família – 18hs
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (finanças)
Aula de Música – Líderes 20hs
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Célia Brito)
Aula de Música – Vozes 20hs 
Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio Grupo de Louvor – 13h30
Maior Idade – Visita ao Lar Vicentino - 14hs
Cooltens (Aniversário da IBR Rio Pequeno) saída da IBCF 17hs 
Café da Fidelidade 9hs
E.B.D. – 10hs 
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (Missões) 
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Gabi)
Coolteens IBCF  – 19h30
Aula de Música – Vozes 20hs 
Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio Grupo de Louvor – 13h30
Casamento Rodrigo e Daniela – 19hs
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h
Aula de Música Adolescentes 19h30
EBF – 14hs
EBF – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (IBCF)
Aula de Música – Líderes 20hs
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Sara Queiroz)
EBF – 14hs
EBF – 14hs
Aula de Música – Vozes 20hs 
Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio do Grupo de Louvor – 13hs
Chá Feminino – 15h30
Coolteens – 20hs
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração da Comunhão – 18hs
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Culto de Celebração Maior Idade 20hs
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (Gratidão)
Aula de Música – Líderes 20hs 
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa do ir. Rejiane)
Coolteens – casa 19h30
Aula de Música – Vozes 20hs 
Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Culto nos lares – casa dos ir. ManoelMaria Soares  – 20hs
Ensaio do Cj. CREAR – 9h30
Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30
Momento Nosso – 20hs
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração da Gratidão – 18hs
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INTRODUTORES
03 – Sandro e Beatriz
10 – Carlos e Cleusa
17 – Adenicio e Débora Pifaneli
24 – Antonio Lúcio e Doracy
31 – Armando e Edméia

RECEPÇÃO
03 – Sidnei e Siomara
10 – Valtelina e Viviane Reis
17 – Cesar Tatto e Adriana Araujo
24 – Cleiton e Débora Macedo
31 – Emerson e Amanda Loiola

SONOPLASTIA
02 e 03 – Silio e Danilo
09 e 10 – Diogo, Mateus e Jonatas
16 e 17 – Ricardo e Henrique
23 e 24 – Silio e Danilo
30 e 31 – Diogo, Mateus e Jonatas

DIRIGENTES DO CULTO
03 – Elizeu 
10 – Dagoberto
17 – Urubatan
24 – Elizeu
31 – Dênis

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

PLANTÃO DIACONAL
03 – Teixeira (2079-1016)
10 – Carlos (2073-6503)
17 – Manoel (2523-4836)
24 - Acácio (2254-8409)
31 – Toninho (2554-1084)

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

Com este tema, + de Cristo em minha Família, tivemos como 
propósito trazer em nosso lar toda a estabilidade, segurança, paz, 
respeito. Dessa forma, podemos fortalecer e aprimorar o amor 
entre os cônjuges e os filhos e estes entre si, a fim de criar um 
ambiente propício ao florescimento das virtudes tão escassas na 
convivência de uma vida digna e feliz. Só na família que crê na 
Palavra de Deus, que crê no Senhor que edifica a casa, encontra-
mos a base sólida, os alicerces, a pedra angular para construir a 
felicidade terrena. Não há outro caminho viável a ser adotado. Só 
a família cristã, consciente de seu papel importantíssimo, no ter 
mais de Cristo, será capaz de mudar o indesejável ambiente pelo 
egoísmo humano, pela mentalidade de consumismo exagerado, 

pelo hedonismo insaciável (doutrina que afirma constituir o 
prazer o fim da vida), pelo comodismo ilícito e irresponsável. 
Portanto, através das verdades aprendidas do tema citado, deve-
mos praticá-lo cada vez em todas as atitudes cotidianas do nosso 
lar, preservando os bons costumes, os deveres entre pais e filhos, 
do casal entre si, o respeito ao matrimonio, a fidelidade, o amor, a 
dignidade como filhos e filhas de Deus. Que cada um de nós, que 
cada lar da IBCF, coloque diante de si este alvo: + de Cristo em 
minha Família! Impossível? Se o fosse, não seríamos desafiados 
a isso. Porém, “crescendo na graça e no conhecimento de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo”, atingiremos esse nobre alvo. Que 
para tanto, Deus nos abençoe!

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

JULHO  2011
www.ibcf.com.br
 11  20712731

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

"... SE O SENHOR NÃO EDIFICAR A CASA, EM VÃO TRABALHAM OS QUE EDIFICAM...” (SL.127:1A)   

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 



Andar dignamente tem sido um apelo e exortação insistente desde 
a fundação do cristianismo, tema de milhares de sermões. E neste 
momento da igreja contemporânea, me vem o seguinte questio-
namento: por que a desobediência e o não cumprimento desta 
exortação? A meu ver, os chamados “filhos e filhas de Deus” não 
conseguiram vislumbrar o divino projeto fascinante para a huma-
nidade: Jesus Cristo! Em outras palavras, seguir ao Senhor Jesus é 
seguir o novo, andar com Ele é palmilhar caminhos nunca vistos, 
acompanha-Lo é usufruir de melodias e palavras nunca antes ou-
vidas, concepções e ideias que em tempo algum surpreenderam 

o coração humano. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de 
vida. Na verdade do ap. Paulo tinha consciência deste grande pro-
jeto e por isso exortava aos leitores da epístola aos tessalonicenses 
e que andassem dignamente para que o testemunho deles fosse 
eficiente. Somente anda dignamente em suas atividades espiritual, 
familiar, profissional, social e sentimental, a pessoa que tem uma 
consciência real do que é seguir ao Senhor Jesus Cristo. É alguém 
que faz o que agrada ao Senhor, faz a Sua santa vontade e segue 
a verdade que Ele ensina. Portanto, faça a sua avaliação: você está 
andando assim? 

A internet levou às últimas consequências o conceito de turma, criando comunidades 
virtuais das quais não se poderia participar realmente, uma vez que ninguém possui 
tal agilidade e eficiência para essa quantidade de contatos. Novamente entramos num 
terreno perigoso. Se a internet aproxima pessoas, amigos que você não via há anos, 
ela pode também seduzi-lo(la) para participar de eventos, situações, relacionamentos 
descartáveis, que não são próprios da conduta cristã. O mau uso da internet está na 
lista daqueles novos pecados, os quais a Bíblia não cita, mas que compõem o trágico 
panorama da realidade mundial de nossos dias. Cada novo meio de comunicação que 
surge conduz os cristãos a novos enfrentamentos. Foi assim com o telefone, com o rádio, 
com a televisão e está sendo com a internet. Os relacionamentos entre amigos e irmãos 
em Cristo na internet podem ser saudáveis e trazer riquezas pessoais, mas fique atento(a)! 
Estes relacionamentos virtuais jamais substituirão a comunhão real, face a face, o 
encontro no santuário, a oração em grupo, o contato real com o(a) outro(a). Não permita 
que este espaço virtual leve-o(a) a esfriar espiritualmente. Faça dele uma possibilidade 
de contribuir para a edificação, para estar sintonizado(a) com os valores cristãos e com 
o nosso testemunho de servos e servas de Deus. “julgai todas as coisas, retende o que é 
bom; abstende-vos de toda forma de mal.” (I Ts.5:21,22)
Pr.Roberto

01 Antonio Rodrigues

02 Rosangela Costa

03 Felipe Nascimento

06 Danilo Silva

08 Anna Jesus (filha da ir. Lenira)

09 Danielle Costa

09 Joanna (filha dos ir. Márcio e Elaine)

09 Ricardo Salles

12 Andréa Almeida

12 Danieva Santos 

15 Ester Reis

15 Gilberto Galindo

15 Márcia Melo

16 Carmem Seara

16 Thaís Salles (filha da ir. Danieva)

17 Geni Britto

18 Lucas (filho do ir. Armando Eleutério)

18 Miline Silva

18 Ricardo Miranda

18 Sandra Schini

20 Laura (filha dos ir. Azeilto e Lucélia)

24 Fernanda (filha dos ir. Eugênio e Maria Andra)

25 Maria do Carmo

27 Maria Iracema

27 Miguel (filho dos ir. Paulinho e Elaine)

29 – Giulia Fernandes (filha dos ir. Silvio e Gabi)

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão

_coolteens

“A GRANDE 
TRAGÉDIA DA 
VIDA NÃO SÃO 
AS ORAÇÕES NÃO 
RESPONDIDAS, MAS 
AS QUE NÃO FORAM 
FEITAS!”

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

Dignamente!

“PARA QUE VOS CONDUZÍSSEIS DIGNAMENTE PARA COM DEUS, QUE VOS 
CHAMA PARA O SEU REINO E GLÓRIA” (1TS 2:12)  

Um dos motivos pelos quais os maridos gostam de voltar para casa é encontrar a esposa 
e os filhos fazendo grande ritual de recepção para eles, com gritinhos, abraços, beijos 
e até disputas de quem vai ser o primeiro. Bem como, o que mais aprecia a esposa e 
os filhos ansiarem pela chegada do marido e pai, é quando este chega de bom humor, 
radiante de alegria por estar em casa, trazendo paz, sorriso e um cumprimento caloroso. 
Portanto, demonstre este interesse em seu dia-a-dia. Amemos as pessoas e usemos as 
coisas. Pense Nisso! 

_a família com alegria 

Pessoas e Coisas!

Internet: o que parece bom pode não ser...

04/06 – Realizou-se o Chá de Cozinha da Daniela Viana(Dandan), tempo precioso de 
comunhão com a despedida de solteira da amada irmã que estará se casando no dia 16 
de julho. 

11/06 – Realizamos o  Encontro de Casais com o tema: Renovação da Aliança, tempo 
maravilhoso de comunhão, aprendizado e confraternização entre os casais. Louvado 
seja o Senhor pela equipe organizadora!

11/06 – O grupo da Maior Idade da IBCF  visitou o Lar Vicentino, tempo precioso de 
apresentação da mensagem do evangelho do Senhor Jesus, bem como, tempo de ajuda 
e amizade com os moradores do lar. Louvado seja o Senhor pela vida dos participantes!

18/06 – Realizamos o 1º Intercâmbio com a Maior Idade. Uma inovação entre os 
amados e amadas, com grande período de louvor e adoração, renovação da memória. 
Louvado seja o Senhor pela vida dos participantes!

_aconteceu em junho


