
E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Família – 18h
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14h
Reunião de Oração – 20h (finanças)
Aula de Música – Líderes 20h
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9h (casa da ir. Livia)
Aula de Música – Vozes 20h 
Ensaio Cj.Boas Novas – 21h
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Encontro de Casais 19h
Café da Fidelidade 9h
E.B.D. – 10h 
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Fidelidade – 18h
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14h
Reunião de Oração – 20h (Missões) 
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9h (casa da ir. Isabel Bacelar)
Coolteens na casa do Clemir – 19h30
Aula de Música – Vozes 20h 
Ensaio Cj.Boas Novas – 21h
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
1º Intercâmbio com a Maior Idade – 15h
E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h
Aula de Música Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14h
Reunião de Oração – 20h (IBCF)
Aula de Música – Líderes 20h
Aula de Música – Vozes 20h 
Ensaio Cj.Boas Novas – 21h
Culto nos lares – casa ir. Bete Custódio – 20h
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Coolteens 20h
E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Comunhão – 18h
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14h
Reunião de Oração – 20h (família)
Aula de Música – Líderes 20h 
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 
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9
10
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14
15

16

17

18

19

21
22

24

25

26

28
29

30

INTRODUTORES
05 – Sara Alves e Milton Miranda
12 – Sueli Reis e Miquéas
19 – Terezinha Ferreira e Orlando
26 – Doracy e Eduardo Maia

RECEPÇÃO
05 – Wanderley e Nilda
12 – Raquel Patucci e Renata
19 – Jadson e Rejiane
26 – Dagoberto e Rosângela

SONOPLASTIA
04 e 05 – Ricardo e Henrique 
11 e 12 – Sidnei e Danilo
18 e 19 – Diogo, Mateus e Jonatas 
25 e 26 – Ricardo e Henrique

DIRIGENTES DO CULTO
05 – Elizeu 
12 – Dagoberto
19 – Urubatan
26 – Elizeu

BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE 
05 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone
12 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone
19 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone
26 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone

PLANTÃO DIACONAL
01 – Samuel (2522-2742)
12 – Sergio (2053-0032)
19 – Acácio (2254-8409)
26 – 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

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
Perseverar significa permanecer fiel mesmo em meio às mais di-
fíceis provações ou às mais terríveis perseguições. É a constância 
da fé e a firmeza doutrinária que não se deixa levar por qualquer 
vento inoportuno. O Senhor precisa de lares crentes fiéis que per-
severem preservando a glória Dele. Que resistam às zombarias, aos 
escândalos, às decepções, aos erros humanos, às abominações de 
líderes inescrupulosos, à perversão de falsos cristãos, bem como, 
firmes contra a função ardilosa do diabo, de enganar, falsificar, 

imitar a obra de Deus, para nos confundir. Com isso tem levado 
muitos lares deste mundo pagão, como também do mundo cha-
mado cristão, para a ruína, o caos, separações, brigas, confusões. 
Portanto, precisamos ser crentes que creiam e saibam por que cre-
em. Lares com crentes de testemunho verdadeiro e de verdadeira 
vida de fé. Fé que persevera. O Senhor espera que nós sejamos 
firmes na fé, constantes na IBCF, fiéis aos ensinos da Sua Palavra. 
Tendo o + de Cristo em minha Família! 

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

JUNHO  2011
www.ibcf.com.br
 11  20712731

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

"... AQUI ESTÁ A PERSEVERANÇA E A FIDELIDADE DOS SANTOS.” (AP.13:10)   

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 



O ser humano é religioso por natureza e sempre procura algo para 
adorar. Em todos os tempos e em todos os lugares, encontramos 
manifestações religiosas do homem. O diabo, então, aproveita 
para incutir na mente humana a adoração a imagens que venham 
iludir esse anelo da alma. Assim, devemos ter cuidado com os fal-
sos ídolos que estão ao nosso redor para nos enganar e deturpar 
a nossa verdadeira adoração ao Senhor, com isso perdendo a Sua 
presença em nossa vida. É impressionante que muitos ídolos como 
o dinheiro, futebol, músicas, artistas, televisão, trabalho, profissão, 
etc, procura nos afastar da presença de Deus, da Sua Palavra, da 
Sua igreja e também dos nossos irmãos na fé. O maior desses 
ídolos é aquele “deus” que modelamos à nossa vontade, pois hoje 

em dia, está ideia de “criar a sua própria divindade”, está cada 
vez mais popular. Trata-se de uma atitude extremamente perigosa, 
pois esses ídolos procuram nos matar, roubando de nós a possibi-
lidade da presença, a glória do nosso Pai Celestial, como descrito 
nas Escrituras, embora foram criados por nós mesmos. 

Assim sendo, não esqueçamos, haja o que houver, custe o que 
custar, adoremos única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Examine 
as Escrituras. Confie e obedeça ao único Deus verdadeiro. Qual-
quer coisa que fique no lugar Dele em nossa vida, é idolatria. E o 
Senhor não quer isso.  “Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.”

A internet é uma das maiores invenções humanas de todos os tempos. Quem não 
imaginava ter um computador pessoal, um dia, hoje tem e observa o quanto isto 
já passou a fazer parte de sua vida rotineira. Trata-se de uma tecnologia que tem 
empolgado muita gente em nossos dias, desde crianças até adultos, fazendo a alegria 
dos adolescentes. A internet é muito útil para a pesquisa, para a obtenção de informação 
e para o armazenamento de dados, sejam fotos ou textos, oferecendo agilidade na 
pesquisa e transmissão de dados como nunca houve na história humana. Contudo, ela 
se torna prejudicial, estimulando a preguiça daquele que apenas copia informações sem 
compreendê-las, sem dar crédito a seus autores, deixando de produzir o seu próprio 
trabalho. Cuidado para não cair nesta armadilha, porque além de desonesto, não o 
ajudará em nada na sua formação acadêmica. 
“julgai todas as coisas, retende o que é bom; abstende-vos de toda forma de mal.” (I 
Ts.5:21,22). Pr.Roberto

01 Urubatan Jr.

02 Guilherme (filho dos irmãos Cristiano e Andréa)

02 Milton Miranda

04 Gabriella Gomes

06 Antonio Carlos (Toni)

06 Nilda Barros

08 Maressa Pereira

09 João Costa

09 Marcos Vinicius

09 Maria Zélia

10 Amanda (filha dos irmãos Cleiton e Débora)

11 Erick (filho da irmã Débora Pimentel)

11 Joelma Silva

12 Andréa Almeida

13 Karina Tosta

18 Jadson Sousa

19 Miquéas Lira

20 Raquel Patucci

22 Laércio Miranda

23 Dagoberto Moreira

24 Sara Queiroz

25 Antonio Lúcio

26 André (filho dos irmãos Toni e Kelli)

28 Débora Rodrigues

28 Euda Silva

28 Matheus (filho dos irmãos Eugênio e Andra)

29 Flávia Souza

30 Melissa Carreira

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão

_coolteens

“NÃO CONFUNDA  
A VONTADE DE DEUS, 
COM A PERMISSÃO  
DE DEUS!”

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

Visão da 
IDOLATRIA!

“FILHINHOS, GUARDAI-VOS DOS ÍDOLOS.” (I JO.5:21)

As pessoas sempre valem muito mais do que as coisas, objetos, lugares. Não é o que Deus 
faz com Seus filhos? “Uma alma, a vida de uma pessoa vale mais que do que o mundo 
inteiro”. É comum maridos, esposas, pais e mães, filhos e filhas, substituírem a sua própria 
pessoa por coisas de valor. São o tipo de pessoas que não tem tempo uns para os outros 
no lar. Só se preocupam com presentes mais caros e valiosos, esquecendo que coisas nun-
ca substituem gente. Valores diferentes, marcas diferentes, se a pessoa é mais importante, 
as marcas são sempre positivas. Pense em dar-se a si mesmo, seu tempo, sua atenção, seu 
perdão. Amemos as pessoas e usemos as coisas. Pense Nisso! 

_a família com alegria 

Pessoas e Coisas!

Internet: o que parece bom pode não ser...
(1ª parte)

07/05 – Realizamos o Evangelismo nos faróis em Comemoração ao Dia das Mães, 
foram entregue muitos e muitos folhetos e bíblias. Excelente tempo de proclamação da 
verdade em toda a Itaquera! Louvado seja o Senhor pela vida dos participantes!
08/05 – Realizamos o Café Especial Dia das Mães – tempo precioso de compartilhar 
da verdade da Palavra de Deus acerca do tema “Mães que conhecem a Bíblia”. 
Maravilhoso tempo de comunhão com todas as mães e demais parentes presentes para 
a glória de Deus!
20/05 – Nasceu o Henrique (filho dos irmãos Beto e Adriana), com 49 cm e 3.420Kg – 
Deus abençoe os amados papais!
21/05 – Estivemos representando nossa IBCF na SAIBRES – Igreja Batista do Morumbi – 
com a presença de 26 senhoras. O tema Acorda! trouxe-nos uma reflexão baseada em 
Ecl. 12, ensinando a necessidade de não perdermos tempo na vida em servir ao Senhor 
de modo excelente! Louvado seja o Senhor Jesus pela disposição das amadas irmãs 
presentes em tão majestoso encontro!
28/05 – Realizamos o encontro do Momento Nosso – com o tema “Ansiedade”, com a 
presença da moçada que receberam excelente ministração pelo Pr.Daniel (Igreja Batista 
Filadélfia). Moçada não perca os próximos encontros do Momento Nosso, serão D+! 
29/05 – Recebemos a visita do jovem ir.Jonathas Taylor que ministrou com muita arte o 
nosso Culto de Celebração – Gratidão, com quadros maravilhosos pintados através do 
computador. Louvado seja o Senhor Jesus pela conversão de 4(quatro) pessoas!

_aconteceu em fevereiro


