
MINISTÉRIO
DIACONIA

Introdutores
02 – Manoel Takume e Regina
09 – Marcelo Fagotti e Sara Alves
16 – Milton Miranda e Sueli Reis
23 – Miquéas e Terezinha Ferreira
30 – Orlando e Vany

reCePÇÃo
02 – Maria de Fátima e Mayara
09 – Adriana e Marta
16 – Natalia Oliveira e Ana Angelita
23 – Nilda e Raquel Alves
30 – Renata e Rosa Maria

sonoPLAstIA
02 – Ricardo, Leo, Tainá e Junior 
09 – TODOS
16 – Ricardo, Leo, Tainá e Junior 
23 – Diogo, Danilo, Henrique, Mateus e Felipe 
30 – Ricardo, Leo, Tainá e Junior

dIrIGentes do CuLto
02 – Santana 
09 – Dagoberto
16 – Adriano Lúcio
23 – Urubatan
30 – Santana 

BerÇÁrIo – MAnHÃ
Euda, Isabel Bacelar, Ivone

BerÇÁrIo – noIte
Amanda Loiola, Carmem, Cercila, Doracy, Irene, 

PLAntÃo dIAConAL
02 – Sergio Moura (2053-0032)
09 – Manoel (2523-4836)
16 – Acácio (2254-8409)
23 – Toninho (2554-1084)
30 – 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

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!

 Se o Senhor 
não construir a 
casa, o trabalho 
do construtor 

será inútil

“Dai ao Senhor, ó famíliaS DoS povoS, Dai ao 
Senhor glória e força”. (Sl 96:7)

o dia das mães, mais que em qualquer outro dia, o nome e a memória das 
mães são lembrados. Que palavra doce e sagrada é – mÃe! Traz à nossa 
mente e ao nosso coração a imagem que, com seus braços ternos e seu 
coração rico de bondade, tem afugentado dores e cuidados. Seu amor e 
simpatia são os encantos da vida daqueles que lhe devem a existência. 
Seus ouvidos estão atentos ao choro da humanidade, suas mãos puras 
erguem-se para espalhar bênçãos em todos os séculos, sua nobreza é a 
esperança dos homens, sua lealdade é o segredo das maiores felicidades. 
e o que mais poderíamos dizer das verdadeiras mães? – daquelas que 
não somente deram à luz uma nova criatura, mas que encheram de 
fé, esperança e força seus filhos e filhas? Que mais poderíamos dizer 
dessas benditas mulheres-mães que com santidade salgaram o mundo, 
salvando-o de dores e pecados, e com seu coração bondoso e íntegro 
inspiraram os filhos a subirem cada vez mais altos nos degraus da nobreza 
de caráter, da honra e da fé? – Tudo que poderíamos dizer ainda seria 
pouco. 

Às mães, hoje, queremos apenas dizer que nossa gratidão de filhos é 
muito grande, e que nosso amor ainda é muito maior. Queremos dizer ao 
Deus eterno, ao Criador da primeira mãe, eva, do primeiro lar, o paraíso, e 
também o Criador de todas as mães e Sustentador de todos os lares, nosso 
muito obrigado por ter criado, sustentado e fortalecido voCÊ, mamÃe! o 
Senhor as abençoe!
 (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
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ensaio Cj.vozes de adoração – 13h30
reunião de oração – 20h (finanças)
reunião de Jejum/oração – casa da ir.lauricélia – 9h
CoolTeens – 19h30
ensaio Cj.Boas novas – 20h
passeio Cultural – adolescentes (museu da língua 
portuguesa) – saída 8h
ensaio Cj.musical  Crear – 9h 
Café das mães – 9h
e.B.D. especial dia das mães – 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. Bete Custódio
CoolTeens – 19h30
ensaio Cj.Boas novas – 20h
ensaio Cj.musical  Crear – 9h
Cerimônia nupcial – irm.Jonatas e Zenilda – 11h
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. Célia garcia
CoolTeens – 19h30
ensaio Cj.Boas novas – 20h
ensaio Cj.musical  Crear – 9h
momento novo – com a visita do grupo pepe – 19h 
e.B.D. – 9h
ensaio grupo de louvor – 17h
Tempo de oração – iBCf – 17h45
Celebração da Comunhão – Ceia do Senhor – 18h
Culto Celebração – maior idade – 20h
ensaio Cj. vozes de adoração – 13h30
reunião de oração – 20h (gratidão) 
reunião de oração/Jejum – casa da ir. ana angelita
CoolTeens – 19h30
ensaio Cj.Boas novas – 20h
ensaio Cj.musical  Crear – 9h
momento novo – intercâmbio 
e.B.D. – 9h
ensaio grupo de louvor – 17h
Tempo de oração – gratidão – 17h45
Culto de Celebração – gratidão  – 18h
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dIAs 02 à 03 de ABrIL – Deus nos proporcionou o grande privilégio de nos 
anunciarmos as Boas Novas durante a semana em que comemoramos a Páscoa. 
Estivemos realizando na sexta-feria, o Happy Day no condomínio onde o Pr Emerson 
mora, e cerca de 30 crianças ouviram o evangelho. À noite realizamos um culto ao 
ar livre na Praça Brasil, onde tivemos a oportunidade de louvar a Deus com o grupo 
de louvor, apresentando a Cantata “Vivo Está!” e pregação do evangelho com o 
quadro cênico. No sábado o Grupo Boas Novas esteve levando a Palavra de Deus nos 
Supermercados Ita, Compre Bem e Atacadão, onde a voz de louvor pode ser entoada e 
escutada pelos funcionários e clientela dos mesmos. No sábado à noite, tivemos culto 
na IBCF, com a apresentação do teatro com as crianças do CREAR. 
dIA 10 de ABrIL – os adolescentes estiveram participando de  uma passeio cultural 
no Museu do Ipiranga, onde pudemos ver um pouco da História de nosso país, aprender 
sobre datas e pessoas importantes para a independência de nossa nação. Foi um 
tempo de aprendizado, comunhão e diversão. Que Deus seja louvado!!!
dIA 17 de ABrIL – os jovens do Momento Novo esteve participando de um 
intercâmbio na Igreja Batista da Parada VX, onde juntos com outras igrejas pudemos 
exaltar ao Deus Criador, sermos edificados pela Palavra de Deus, e desafiados a 
consagrar a Deus o que de mais precioso temos que nos impede de colocá-lO em 
primeiro lugar em nossas vidas.
dIA 18 de ABrIL – recebemos o Pr Cornélio e sua família que participaram do 
momento missionário promovido pelas classes de casais. Na oportunidade recebemos 
diversas informações importantes sobre os campos missionários, investimentos, e 
crescimentos do evangelho e dos mulçumanos no mundo. Fomos desafiados a nos 
envolver com o sustento e envio do Pr Cornélio para o campo, bem como nos dispor 
a irmos, através da apresentação que a classe preparou com a música Eu Vou, de 
Fernanda Brum.  Que Deus abençoe a IBCF, e que muitos se disponham a ir!!!
dIA 21 de ABrIL – realizou-se a cerimônia nupcial dos ir.Roberto e Viviane no 
buffet Casarão. Foi um bom tempo de comunhão e testemunho do Senhor Jesus aos 
familiares e amigos não crentes que ali estavam. Parabéns ao amado casal Roberto 
Viviane que de maneira muito especial nos agraciou com uma grande festa de gratidão 
e adoração ao Senhor Jesus. Que Deus os abençoe! 
dIA 23 de ABrIL – realizou-se a vigília de oração, e, cerca de 28 irmãos estiveram 
presentes, onde oramos pelo Igreja, Ministérios, Evangelismo, por obreiros, 
vocacionados, marginalizados, crianças, autoridades brasileiras, e contamos com a 
participação do Pr Carlos Nagaoka, direto do Jãpão falando conosco pelo messenger, 
contando-nos um pouco do trabalho dele e dos desafios e dificuldades encontrados 
na evangelização dos brasileiros que se encontram lá. Os adolescentes estiveram 
caracterizando as salas com cada uma dos temas citados acima, que deu uma visão das 
dificuldades enfrentadas por cada um dos grupos em foco.
dIA 24 de ABrIl – o Grupo Boas Novas participou de um Encontro de corais no CEU em 
Guaianazes, onde o Senhor foi exaltados por Cada Coral que se apresentou louvando-O.
nos doMInGos (04 – 11 – 18 e 25 de ABrIL) – em torno do tema “Abril – abriu”, 
os nossos cultos de celebração versaram sobre a Ressurreição de Jesus. Foi um período 
com grandes apresentações especiais dos cjs. Boas Novas – Vozes de Adoração e 
Louvor que muito abrilhantaram tão majestosa verdade – Jesus está Vivo! Deus seja 
louvado pela vida dos organizadores e participantes de tão jubilosa e abençoadora 
programação.

FALANDO AO CORAÇÃO

“ Dai ao Senhor, ó famíliaS DoS povoS, 
Dai ao Senhor glória e força”. (Sl 96:7)

COOLTEENS

lar Cristão! 1 Eduardo (filho da irm. Alexandra)
3 Julio César
3 Manoel Takume
6 Jully (filha dos irm. Ricardo e Nilza)
8 Loryene Almeida
9 Eduarda (filha dos irm. Vitor e Ana Paula)
10 Cercila Camargo
11 Servando Seara
12 Ana Paula Loiola Miranda
13 Elizabete Custódio
16 Isabel Oliveira
16 Wasley Gonçalves
16 Luiz Alberto Araujo
16 Marina (filha dos irm. Fabiano e Melissa)
16 Angélica (filha dos irm. Urubatan e Ana Paula)
17 Ana Carolina Ferreira
17 Ana Paula Ferreira 
18 Mauricio Beltran
18 Brígida (filha dos irm. César e Kelly)
18 Rebeca (filha dos irm. Miqueas e Rosa)
19 Ícaro (filho dos irm.Sidnei e Siomara)
19 Ivone Oliveira
19 Pámela Marques
20 Angelina Vitale
20 Caroline Freitas 
20 Rebeca Santos
20 Valdlene Lopes
23   Vitória (filha dos irm. Ailton e Andréa)
21 Abia Gonçalves
24 Ana Angelita 
24 Tiago Silva
25 Camilla Oliveira
26 Marcelo Fagotti
26 Marcos Vinicius Ferreira
27 Eugênio Vieira
31 Giovanna (filha dos irm. Rodrigo e Mônica)

ANIVERSARIANTES
DE MAIO

ACONTECEU NA IBCF

A FAMÍLIA COM 
ALEGRIA

Medite:
Como nós nos sentiríamos...
• se Deus nos desse o mesmo tanto de atenção 
e tempo que devotamos a Ele e aos queridos 
componentes do nosso lar.
• se Deus colocasse tantas coisas diante de nós 
como as que colocamos diante Dele.
• se Deus nos oferecesse tantas desculpas 
como nós Lhe oferecemos sem justificação real.
• se Deus nos concedesse Suas bênçãos como 
nós Lhe damos nossas ofertas.
Pense nisso!

o lar cristão é Criação de Deus. É aquele que serve ao Senhor e obedecer os princípios da Sua 
palavra, não se descuidando um só momento de amá-lo e ao próximo, e a todos anunciando 
Jesus Cristo, autor da Salvação. para o Senhor Jesus, o lar é o melhor lugar para adoração, 
onde a família reunida enaltece a ele e dá a ele o seu coração. no lar todos são importantes 
e têm o seu devido lugar. ao papai, com sua voz forte, todos devem obedecer. a mamãe, 
com sua voz doce, todos devem atender. e o filho e a filha que são o ponto de união entre 
o papai e a mamãe. assim sendo, o plano que o Senhor estabeleceu para o lar cristão é 
que ele se tornasse inabalável, fortalecido e preservador dos valores morais e espirituais. 
grande privilégio para o lar cristão é ser responsável pela educação religiosa e transmissão 
de valores. De tudo, o mais importante é a maneira como o lar cristão deve amar ao Senhor 
Jesus, e reverenciar os Seus ensinos. 

nosso desafio, como lares cristãos da iBCf, é que sejamos ricamente abençoados e 
abençoadores, preservando-nos das garras de satanás. 

ViVendo coM Luz!

paulo a distância exorta aos filipenses a continuarem a obedecer ao Senhor, da mesma forma como 
eles obedeciam em sua presença. ele esperara que a vida cristã dos filipenses fosse colocada em 
prática, a fim de poderem ser irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta. paulo deseja que 
aqueles irmãos se transformassem no padrão daquela sociedade, onde as pessoas pudessem olhar 
para eles e vê-los como luzes indicando o caminho a seguir. Da mesma forma mesmo queridos 
adolescentes, é esperado que vocês obedeçam ao Senhor em tudo, independente de onde vocês 
estejam, ou de quem esteja perto de vocês. Seja um testemunho vivo de Cristo para seus amigos, 
vinhos e familiares, a fim de que eles possam ver em suas atitudes a forma como Deus espera que 
eles ajam. vivam de maneira que nenhum de seus amigos possa acusar vocês de estarem sendo 
induzidos ao erro pela suas ações e atitudes. independente do que acontece ao redor de vocês, 
sejam astros indicando aos seus amigos o caminho correto a seguir. Seja a verdadeira influência 
no meio onde você vive, e espalhe a vida de Cristo em todo lugar. Que Deus os fortaleça em 
tudo!!!(filipenses 2.12-16)


