
Café da Fidelidade   
E.B.D - 10hs 
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Aula de Música – Adolescentes 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Missões) 
Aula de Música Lideres – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na IBCF – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Ensaio/Aula Grupo de Louvor - 13h30 
Happy Day  com as crianças – 14hs 
Caipirando – 18hs

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

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Aula de Música – Adolescentes 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (IBCF) 
Aula de Música Lideres – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Angelina Vitale – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Happy Day com as crianças -  14hs 
Treinamento Futura Liderança – 19h30

E.B.D. (classe única)- 9hs 
Visita ao Missionário Élio e Família 
Culto de Celebração Ceia – 18h

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Aula de Música – Adolescentes 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Família) 
Aula de Música Líderes – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Iracema – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Happy Day – 10hs 
Ensaio/Aula Grupo de Louvor – 13hs 
Chá Feminino – 15h30

E.B.D. - 9hs 
Culto de Celebração Gratidão – 18h

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Aula de Música – Adolescentes 19h30 
Culto de Celebração Maior Idade – 20hs
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INTRODUTORES
01 – Roque e Francisca
08 –  Marcelo Fagotti e Bete Menezes
15 –  Ederson e Patricia
22 – Gilberto e Yumi
29 – Emerson Albuquerque e Regina Marques

RECEPÇÃO
01 – Jessica Vicente e Loryene
08 – Luciana Lima e Márcia Morais
15 – Maria Andra e Marta
22 – Natalia Oliveira e Natasha 
29 – Renata e Sandreane

SONOPLASTIA
31 e 01 – Diogo e Leonardo
07 e 08 – Henrique e Jonatas
14 e 15 – Ricardo e Mateus
21 e 22 – Diogo e Leonardo
28 e 29 – Henrique e Jonatas

DIRIGENTES DO CULTO
01 – Elizeu 
08 – Dagoberto
15 – Urubatan
22 – Elizeu
29 – Dênis

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

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

A Bíblia conta a história da oferta da viúva, desta forma, "Jesus 
sentou-se em frente ao local onde as ofertas foram colocadas e 
observava a multidão colocando o dinheiro no tesouro do tem-
plo. Muitas pessoas ricas colocaram grandes quantidades. Mas 
veio uma viúva pobre e pôs em duas moedas de cobre muito 
pequena, no valor de apenas uma fração de um centavo. Cha-
mando os seus discípulos, Jesus disse, “Eu direi a verdade, esta 
pobre viúva deu mais para o tesouro que todos os outros”. Todos 
eles deram um pouco de sua riqueza, mas ela, da sua pobreza, 
colocou tudo o que tinha para viver(Mc 12:41-44). Quando le-
mos esta história que geralmente enfatizam a pequenez da oferta 
da viúva, mas o ponto não é o quão pequeno era a oferta, mas 
quão grande era o seu ato de doar. Esse é o princípio do “É Me-
lhor DAR!”  Quando entramos em contato com Deus não nos 
atrevemos a ser mesquinhos para servimos a um Deus grande 
e gracioso. Como um ato de adoração reconhecemos que Ele é 

dono de tudo o que temos. Jesus disse: "De graça recebestes, de 
graça dai" (Mt.10:8). A questão não é se vamos  literalmente dar 
tudo o que temos, mas se estamos ou não reconhecendo a pro-
priedade total e incondicional de Deus de tudo o que possuímos. 
Esta é a verdadeira adoração. Dar é um indicador do quanto  con-
fiamos em Deus, e, como cristãos temos a certeza de que Deus 
está ciente de nossas necessidades e que certamente vai cuidar 
de nós. Nós podemos ser generosos em nossas ofertas, porque 
temos um Deus que cuida de nós e fornece para nós. Todavia, 
se não acreditamos de fato nessa verdade no mais profundo do 
nosso coração, nós nunca seremos capaz de dar, em qualquer 
nível significativo. 

Pense nisso: Ninguém nunca arruinou seu caráter por ser muito 
generoso, mas muitas pessoas têm arruinado seu caráter por cau-
sa do amor ao dinheiro. Sempre “É MELHOR DAR!”

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

JULHO  2012
www.ibcf.com.br
 11  20712731

“É MAIS FELIZ QUEM DÁ DO QUE QUEM RECEBE.”- (AT.20:35)

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 



As crianças tem um brinquedo chamado de o Sr. Cabeça de Ba-
tata. Se você ainda não viu um, é uma réplica de plástico do ve-
getal com peças pequenas como olhos, óculos, chapéus, sapatos, 
mãos, etc,  que você pode inserir nos pequenos buracos já esta-
belecidos na batata de plástico. Existe também uma Sra. Cabeça 
de Batata. Agora, o que é mais divertido brincar com o Sr. e a 
Sr.Batata, é o colocar os acessórios pequenos, onde quisermos, 
isto é, colocar o braço no lugar do chapéu, colocar os olhos onde 
deveria colocar o braço, e assim por diante. O interessante é que 
a criação aleatória feita parece pouco mais personalizada, em vez 
da versão genérica que todo mundo tem. Eu penso que algumas 
pessoas também tratam a fé desta forma. Por não estarem conten-
tes em seguir o que a Bíblia ensina, elas querem mudar as coisas 
um pouco. Isso geralmente é devido certos ensinamentos bíblicos 
deixa-las  em conflito e bem desconfortáveis com que pretendem 

fazer ou agir em suas próprias vidas. Pessoas assim então jogam o 
"Sr. Cabeça de Batata espiritual", colocando as coisas nos lugares 
errados como lhes agrada. Todavia, o  verdadeiro cristianismo não 
funciona desta forma. Deus tem tudo em seu devido lugar. Não há 
aleatoriedade com Ele. Não há alterações de humor. Se Ele diz que 
algo é certo, é absolutamente certo, da mesma forma, se Ele diz 
que algo é errado, é absolutamente errado. Entretanto, o Senhor 
Jesus disse: "Vós sois meus amigos se fizerdes o que Eu vos man-
do" (Jo.15:14). Em outras palavras, não é para nós escolhermos 
os Seus mandamentos que pessoalmente nos favorece, deixando 
os outros que nos corrigem de lado. Os parâmetros, os preceitos 
dados pelo Senhor em Sua Palavra, tanto o SIM  como o NÃO, é 
para o nosso próprio bem. Certamente é algo que devemos pensar 
e agir da maneira que o Senhor planejou para vivermos, e não da 
nossa própria versão personalizada! 

O escorpião chegou à beira do rio, que estava subindo por conta de uma forte chuva, e 
perguntou para a tartaruga que nadava perto da margem: Tartaruga, você poderia me levar 
até o outro lado da margem? Preciso chegar em casa e o rio está subindo. Logo morrerei 
afogado se ficar parado aqui. - Escorpião, eu até poderia de te levar em meu casco, mas 
como saberei se você não irá me picar e contaminar com seu veneno mortal? - Por que eu 
te picaria? Se fizer isso nós dois morreremos afogados. A tartaruga acreditou no argumento 
do escorpião e concordou em lhe dar uma carona. O escorpião subiu no casco da tartaru-
ga, que iniciou a travessia do rio. Quando estava perto de chegar à margem, a tartaruga 
sentiu a picada do escorpião, e disse:- Escorpião, por que você fez isso? Agora nós vamos 
morrer. O escorpião sendo coberto pela água respondeu: - Desculpe tartaruga, não pude 
evitar, pois é minha natureza. Ao lermos esta fábula, ilustra de uma maneira muito precisa 
a definição de tentação, isto é, quando ficamos tentados e quando cedemos, caímos nela, 
nós gostamos de convenientemente colocar a culpa em alguém ou em algo. O fato é que 
esquecemos que o diabo necessita da nossa cooperação nesta área, antes de cedermos à 
sua tentação. Onde não há desejo de nossa parte, então não há tentação, porque é preciso 
de dois para se ter uma tentação bem sucedida, e somos um dos dois. Observe o que o 
texto de (Tg.1:14-15, diz: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quan-
do esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado; e 
o pecado, uma vez consumado, gera a morte). Portanto, lembre-se disso quando estiver 
sendo tentado, e vença a tentação apropriando-se da verdade da Palavra de Deus(Tg.4:7- 
Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós). Pense sempre nisso!

10/06 – Giovanna (filha dos ir. Wasley e Ábia)

11/06 – Marcela (filha dos ir. Vitor e Paula)

01 – Antonio Rodrigues

02 – Rosangela Costa

03 – Felipe Nascimento

06 – Danilo Silva

08 – Anna Jesus (filha da ir. Lenira)

09 – Danielle Costa

09 – Ricardo Salles

11 – Luis Borges

12 – Andréa Almeida

12 – Danieva Santos

15 – Ester Reis

15 – Gilberto Galindo

15 – Márcia Melo

16 – Carmem Seara

16 – Thais Salles (filha da ir. Danieva)

17 – Geni Britto

18 – Lucas (filho do ir. Armando Eleutério)

18 – Ricardo Miranda

18 – Sandra Nery

20 – Laura (filha dos ir. Azeilto e Lucélia)

24 – Fernanda (filha dos ir. Eugênio e 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

“PEDIMOS PRATA E, 
ALGUMAS VEZES, DEUS 
MANDA-NOS SUA 
NEGATIVA EMBRULHADA 
EM OURO”.

_missão IBCF

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

Sr.
Cabeça
de
Batata!

“PORQUE O SENHOR DEUS É SOL E ESCUDO; O SENHOR DÁ GRAÇA E GLÓRIA; NENHUM BEM 
SONEGA AOS QUE ANDAM RETAMENTE(SL.84:11)

SERVINDO DE BOA VONTADE COMO AO SENHOR, E NÃO COMO AOS HOMENS (EF.6:7)
Embora os humores e as emoções possam criar alvos motivacionais que podem mudar, quando o próprio Deus é sua razão para amar, sua 
habilidade em amar é garantida. Isto se deve por vir Dele – e fluir por você. O amor que é necessário de nós em nosso casamento não é 
dependente da doçura e da adequação da sua esposa. O amor entre um casal deveria ter um objetivo principal: honrar ao Senhor com 
devoção e sinceridade. O fato que abençoa a nossa amada no processo é simplesmente um benefício maravilhoso e adicional! Ore pelas 
necessidades de sua esposa. Sendo fácil ou não, diga: “Eu te amo”, e expresse seu amor de alguma forma real. Agradeça a Deus por ter lhe 
dado o privilégio de amar esta pessoa em especial – incondicionalmente – da forma que Ele ama vocês dois. Pense Nisso! 
(extraído de “101 ideias de como paparicar sua esposa” – pp 45 –  Pr David e Carol Sue Markh)

_a família com alegria 

O amor permanece motivado!

O Escorpião e a Tartaruga!

TODAS AS 3ª FEIRAS: Tempo precioso de ensino da Palavra de Deus as crianças 
moradoras do prédio, vizinhas da ir. Maria Rosa. Está sendo ministrado o tema: Deus 
Criador. Responsáveis irmãs: Maria Rosa, Ruth e Daniela Costa. Deus seja louvado pelo 
excelente trabalho de alcançar realizado pela equipe. 
TODOS OS DOMINGOS DO MÊS DE JUNHO: foram realizadas várias homenagens 
ao Dia dos Namorados. Deus seja louvado pelo excelente trabalho de toda equipe 
organizadora!
EM 09/06: realizou-se o Encontro de Casais. Tempo precioso de aprendizado da Palavra 
de Deus, comunhão, testemunho, brincadeiras e diversas homenagens aos casais da 
IBCF. Tivemos o privilégio do ministrar da Palavra de Deus pelo casal Pr David e Carol Sue 
Markh, tratando o tema: Alfabeto do Casamento, abrilhantado por um excelente jantar! 
Deus seja louvado pelo excelente trabalho de toda equipe organizadora!
EM 16/06: realizou-se o Passeio ao Parque Ibirapuera com os Adolescentes. Tempo 
precioso de muita comunhão, brincadeiras, jogos. Louvamos ao Senhor pelo excelente 
trabalho realizado pela equipe organizadora!    
EM 23/06: realizou-se a Tarde do Cochilo com a Maior Idade. Foi um precioso tempo 
de comunhão, brincadeiras, jogos, contar de histórias, e logicamente regado com muito 
churrasco e muito mais. Deus abençoe a equipe organizadora!

_aconteceu em junho


