
MINISTÉRIO
DIACONIA

Introdutores
06 – Acácio e Doracy
13 – Carlos Araujo e Cleusa Tatto
20 – Luiz Fernando e Mirian Chaves
27 – Orlei Silva e Kátia Silva

reCePÇÃo
06 – Valtelina e Viviane Bastos
13 – Cesar Tatto e Mariana
20 – Emerson e Alexsandra Janebro
27 – Jadson e Rejiane

sonoPLAstIA
06 – Diogo, Danilo, Henrique, Mateus e Felipe 
13 – Ricardo, Leo, Tainá e Junior 
20 – Diogo, Danilo, Henrique, Mateus e Felipe 
27 – Ricardo, Leo, Tainá e Junior 

dIrIGentes do CuLto
06 – Santana 
13 – Dagoberto
20 – Adriano Lúcio
27 – Urubatan

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

PLAntÃo dIAConAL
06 – Sergio Moura (2053-0032)
13 – Manoel (2523-4836)
20 – Acácio (2254-8409)
27 – 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

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!

 Fazer o 
melhor é mais 

importante 
do que ser o 

melhor!

“Tudo quanTo, pois, quereis que os homens vos 
façam, assim fazei-o vós Também a eles”. (mT.7:12)

o que Jesus quis dizer quando falou: “Tudo quanto, pois, quereis que os 

homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles”? ele quis dizer:

1. Valorize as pessoas: não há uma pessoa no mundo que não goste de 

ser apreciada.

2. Seja agradecido: procure sempre ajudar as pessoas a desenvolverem 

sua auto-estima. deixe que a pessoa saiba o quanto você aprecia seus 

esforços, elogiando o seu procedimento na presença daqueles a quem 

ele ama.

3. Confie: sem confiança não pode haver um genuíno relacionamento. 

a única maneira de você transformar alguém em uma pessoa digna de 

confiança é confiando nela. se esforce para investir confiança nos outros 

da mesma forma que gostaria que investissem em você e lembre-se 

dessas palavras: “a pessoa que confia nos outros tem muito mais a ganhar 

do que aquela que não confia em ninguém”.

portanto, para demonstrar presença, prontidão e promessa em nosso 

dia-a-dia no lar, temos que nos encaixar na regra de ouro dada por Jesus. 

isso é possível porque é fácil de entender: você simplesmente se coloca 

no lugar da outra pessoa. só isso! esta regra produz vencedores, porque 

ninguém perde quando a seguimos. essa regra produz paz e gera auto-

estima. essa regra agrada a Jesus!
 (extraído e adaptado)  

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 juNhO 
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ensaio Cj.vozes de adoração – 13h30
reunião de oração – 20h (família)
ensaio Cj.boas novas – 20h
ensaio Cj.musical  Crear – 9h 
Chá de bebê – (ir.andra e elaine) – 15h
encontro dirigentes do Culto – 20h 
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.Joelma – 9h
CoolTeens – 19h30
ensaio Cj.boas novas – 20h
ensaio Cj.musical  Crear – 9h
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. edmea
CoolTeens – 19h30
ensaio Cj.boas novas – 20h
19 – ensaio Cj.musical  Crear – 9h
Jantar dos Casais – 18h 
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. sara queiroz
CoolTeens – 19h30
ensaio Cj.boas novas – 20h
ensaio Cj.musical  Crear – 9h
Chá feminino – “mãe e filha” – 15h
momento novo – 19h 
e.b.d. – 9h
ensaio Grupo de louvor – 17h
Tempo de oração – ibCf – 17h45
Culto de Celebração da Comunhão –  
Ceia do senhor – 18h
Culto de Celebração – maior idade – 20h
ensaio Cj. vozes de adoração – 13h30
reunião de oração – 20h (família) 
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1 – no Mês de MAIo trABALHAMos CoM o teMA: “Dá-me um lar 
cristão”. Estivemos orando em família umas pelas outras encarando o 
papel de sentinelas de oração na vida familiar da nossa IBCF. Deus seja 
louvado pelas grandes bênçãos em nossos lares.

2 – dIA 09 de MAIo – Deus nos proporcionou o grande privilégio 
de agradecermos por nossas queridas mamães. Começamos o dia 
saboreando um suculento Café e logo após realizamos um Culto de 
Celebração ao Senhor pela vida de nossas Mamães, com a participação 
do Grupo CREAR, da Classe dos Homens. Foi um tempo muito precioso, e 
as mamães saíram abençoadas com uma lembrança recebida dos filhos 
da IBCF. Deus continue abençoando as Mamães! 

3 – dIA 15 de MAIo – realizou-se a cerimônia nupcial dos ir.Jonatas 
Barrios e Zenilda no templo da Igreja Cristã Paulistana no bairro da 
Aclimação. Foi um bom tempo de comunhão e testemunho do Senhor 
Jesus aos familiares e amigos não crentes que ali estavam. Parabéns ao 
amado casal Jonatas e Zenilda. Que Deus os abençoe!

FALANDO AO CORAÇÃO

“deus ama quem dá Com aleGria”. (ii Cor.9:7)

COOLTEENS

dois tipos de doadores! 1 Urubatan Estrela 
2  Milton Miranda
2 Guilherme (Filho dos ir. Cristiano e Andréia)
6 Antonio Carlos (Toni)
6 Nilda Barros
8 Maressa Onishi
9 João Costa
9 Maria Zélia 
10  Giovanna (Filha dos irm. Wasley e Abia)
11 Joelma da Silva
11 Ericki (Filho da irm. Débora Pifaneli)
11 Marcela (Filha dos irm. Vitor e Paula)
12 Andréa Almeida 
13 Karina Tosta
18 Jadson Sousa
19 Miqueas Lira
20  Raquel Alves
22 Laércio Miranda
23 Dagoberto Moreira
24 Sara Queiroz
25 Antonio Araújo
26 André (Filho dos irm. Toni e Kelli)
28 Amanda dos Santos
28 Débora Silva
28 Euda Silva
29  Flávia Alessandra
30 Márcio Pereira
30 Melissa Carreira

ANIVERSARIANTES
DE juNhO

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

1 – Tenha controle de sua língua. sempre diga menos 
do que pensa. Cultive uma voz baixa e suave. a maneira 
como se fala muitas vezes impressiona muito mais do 
que aquilo que se fala.
2 – pense antes de fazer uma promessa e depois não dê 
importância ao quanto lhe custa.
3 – nunca deixa passar uma oportunidade para dizer 
uma coisa edificante e animadora a uma pessoa ou a 
respeito dela.
4 – Tenha interesse nos outros, em suas ocupações, 
seu bem-estar, seus lares e famílias.. deixe cada pessoa 
com quem encontrar sentir que você lhe dispensa 
importância e atenção.
5 – seja alegre: com os que riem e lamente com os que 
choram. ria de histórias boas e aprenda a contá-las.
pense nisso! 
(continua próximo boletim)

existem dois tipos de doadores:aqueles que dão o que está sobrando e aqueles que dão o 
que não está sobrando. o primeiro grupo não é necessariamente composto por avarentos, 
essas pessoas funcionam a partir de princípios diferentes. eles se acham responsáveis por 
prover as suas próprias necessidades. isto feito, o que sobrar vai para a obra de deus. quando 
fazemos isso nos esquecemos de que a generosidade deve estar acima do suprimento das 
nossas próprias necessidades. no momento em que encaramos a instabilidade financeira, 
a generosidade fica em segundo plano. deus ama quem dá com alegria. mas se o nosso 
coração está ocupado somente em atender as nossas próprias necessidades, como iremos 
atender ao chamado de deus para sermos generosos? por outro lado, aqueles que “dão 
além” entendem que deus controla e possui todas as coisas, por isso se sentem à vontade 
para investir primeiro no que interessa a deus e depois em si mesmos. os doadores de sobra 
sempre têm dificuldade para abrir mão dos seus interesses, pois o medo tem o poder de fazer 
com que ajam de forma contrária às suas convicções acerca de confiar inteiramente no bom 
pastor que nada nos deixa faltar!. participe como bom doador do projeto Crear. e pense: não 
seria irracional confiar em deus a garantia da vida eterna, mas rejeitar o seu convite para ser 
seu parceiro no que diz respeito às finanças?

sob seu controle
 quando o senhor falou no antídoto da preocupação, ele disse aos seus ouvintes que considerassem 
as aves do céu e os lírios do campo (mt. 6:26,28). Tudo o que eles precisam para viver está fora do 
controle deles. deus alimenta-os e veste-os, disse Jesus, e ele fará o mesmo por nós. o seu conselho? 
pararmos de nos preocuparmos e começar a nele confiar. a maneira de não nos preocuparmos 
com nada é orarmos sobre tudo. primeiro, porque deus, o pai, nos exorta a isso: “...invoca-me no dia 
da angústia: eu te livrarei, e tu me glorificarás.” Temos angústias em nossa vida, e o senhor ouve o 
clamor do nosso coração. e em meio a essa angústia ouvimos a exortação do pai: “...invoca-me no dia 
da angústia.” em segundo lugar, oramos porque deus, o filho, nos estimula a orar: “pedi, e dar-se-
vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.” ele, o filho de deus, nos impulsiona a intensificar 
nossa vida de oração. pois o “pedir” é uma atitude amena, “buscar” já é um pedido mais sério e 
insistente, e “bater” significa avançar à presença de deus, até que ele abra a porta do santuário para 
nós. pense nisso!


