
E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Casa Harmoniosa – 18h
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14h
Reunião de Oração – 20h (finanças)
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9h (casa da ir. Luzia Guerreiro)
Coolteens na IBCF – 19h30
Ensaio Cj.Boas Novas – 20h
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Café da Fidelidade – 9h
E.B.D. – 10h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Fidelidade – 18h
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14h
Reunião de Oração – 20h (missões)
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9h (casa da ir. Bete Custódio)
Coolteens na IBCF – 19h30
Ensaio Cj.Boas Novas – 20h
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Coolteens na IBCF – 19h30
E.B.D. – 9h 
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração das Boas Novas – 18h
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14h
Reunião de Oração – 20h (IBCF) 
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9h (casa da ir. Izabel Onishi)
Coolteens na IBCF – 19h30
Ensaio Cj.Boas Novas – 20h
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
SAIBRES – Igreja Batista do Morumbi – saída as 07h da IBCF 
E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Comunhão – Ceia do Senhor – 18h
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14h
Reunião de Oração – 20h (família)
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9h (casa da ir. Ana Angelita)
Coolteens na casa da Tayná – 19h30
Ensaio Cj Boas Novas – 20h
Culto nos lares – casa ir. Assis – 20h
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Coolteens na IBCF – 19h30
E.B.D. – 9h
Ensaio Grupo de Louvor – 17h
Culto de Celebração da Gratidão – 18h
Culto de Celebração da Maior Idade – 20h
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INTRODUTORES
01 – Maria do Carmo e Samuel
08 – Miriam Chaves e Luiz Fernando
15 – Neusa Turato e Julio
22 – Regina e Manuel Takume
29 – Rosa Maria e Marcelo Fagotti  

RECEPÇÃO
01 – Loryene e Marcia Moraes 
08 – Maria de Fátima e Mayara
15 – Manoel Soares e Maria do Socorro
22 – Marta e Mariana
29 – Natalia Oliveira e Natasha

SONOPLASTIA
30 e 01 – Sidnei e Danilo 
07 e 08 – Diogo, Mateus e Jonatas
14 e 15 – Ricardo e Henrique
21 e 22 – Sidnei e Danilo
28 e 29 – Diogo, Mateus e Jonatas

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

BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE 
01 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
 Isabel Bacelar e Ivone
08 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
 Isabel Bacelar e Ivone
15 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
 Isabel Bacelar e Ivone
22 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
 Isabel Bacelar e Ivone
29 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
 Isabel Bacelar e Ivone

PLANTÃO DIACONAL
01 – Acácio (2254-8409)
08 – Toninho (2554-1084)
15 – Carlos (2073-6503)
22 – Teixeira (2079-1016)
29 – Manoel (2523-4836)

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
No Dia das Mães, costuma-se homenageá-las com um rosa. Dese-
jamos homenagear as mães da IBCF com uma linda flor: a flor do 
amor de mãe, baseado no exemplo da mulher de Manoá, também 
conhecida como a mãe de Sansão. Essa meiga mulher que viveu à 
sombra de dois homens: seu marido Manoá, e seu filho famoso, 
Sansão o juiz do povo de Deus e o homem mais forte que existiu. 
Aparentemente, sentiu-se feliz e realizada, mesmo sem ter sido 
famosa e o nome descrito em toda a história do seu marido e do 
seu filho. A mulher de Manoá foi mãe e isso talvez tenha sido su-
ficiente para a sua realização pessoal. A Palavra de Deus, a Bíblia, 
ensinam verdades divinas sobre as mães: Herança do Senhor são 

os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão,  (Sl.127:3). O Senhor 
faz que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos (Sl.113:9). 
Portanto, o chamado para ser mãe é nobre e sublime, uma função 
sagrada, porque Deus confia os filhos preciosos, criações especiais 
Dele a cada mãe. Portanto, você que é mãe e participante da IBCF, 
lembre-se: Mãe significa devoção completa, sacrifício ilimitado e 
amor que ultrapassa todo entendimento. Assim sendo, ore diaria-
mente por seus filhos, ensina-lhes os princípios da Palavra de Deus 
com dedicação. Adore ao Senhor com seus filhos rotineiramente.  
Procure assemelhar-se a Jesus. Tenha Mais de Jesus em minha família! 
Um feliz dias das Mães com as bênçãos do Senhor Jesus! 

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

MAIO  2011
www.ibcf.com.br
 11  20712731

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

"MULHER VIRTUOSA, QUEM A ACHARÁ? O SEU VALOR MUITO EXCEDE O DE FINAS JÓIAS" (PV.31:10) 

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 



Num momento em que a atenção de todos se volta à figura da 
mulher, que tanto tem conquistado espaço num mundo que já lhe 
fechou as portas e oportunidades, cada mãe participante da IBCF 
é convidada a refletir na seguinte pergunta: “que tipo de mãe eu 
sou?” Você poder ser uma mãe caprichosa e organizada, que deixa 
a casa impecavelmente arrumada, a cozinha cuidadosamente lim-
pa, roupas bem lavadas, macias e sem manchas, banheiro perfu-
mado, quartos aconchegantes. É maravilhoso ter uma mãe assim. 
Todavia, mais do que caprichar na arrumação da casa é caprichar 
na arrumação da alma. Como mãe, você deve limpar as salas do 
seu coração e deixar que Jesus visite todos os compartimentos. Ele 

precisa ter acesso à sala do perdão, ao quarto do amor, à área de 
serviço, e, jamais ter um quarto da bagunça. Ser uma mãe capri-
chosa e organizada é uma virtude, mas sem esquecer-se da casa 
espiritual. Portanto, seja uma mãe insistente, não teimosa, que 
não desiste facilmente, mas que insiste com Deus em oração para 
gerar bênçãos que glorificam o nome Dele.  

Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe as mães participantes da 
IBCF e que cada uma saiba como ser uma Mãe segundo o coração 
de Deus. Amém!

Ás vezes, as pessoas, até mesmo cristãos, envolvem-se em projetos pessoais e renegam 
muitas coisas em sua vida, como família, lazer, cultura e espiritualidade. Não se pode 
ser ingênuo a ponto de achar que certas lutas não exigirão renúncias. Há sacrifícios 
a serem realizados em cada conquista. Tome cuidado com os ensinos do mundo, 
sempre distantes dos valores de Deus. Busque aliados seguros, pois péssimas amizades 
vão desviá-lo(la) dos seus propósitos espirituais. Além disso, é preciso manter viva e 
dinâmica a comunhão com Deus. Busque orientação segura para sua vida por meio 
de uma vida de comunhão verdadeira através da leitura da Bíblia e oração constante. 
Mantenha comunhão com a  galera da IBCF. É na comunhão com os manos e manas 
que nos fortalecemos e encontramos condições para o exercício da fé. Lembre-se: estar 
de bem consigo mesmo(a) é vital para a vida moderna. Estar bem com Deus e com a 
IBCF é vital para a espiritualidade. Entretanto, uma coisa não funciona sem a outra.
“Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração” (Sl 37:4)
Pr.Roberto

01 Eduardo (filho da irm. Alexandra)

03 Julio Oliveira
03 Manuel Takume
06 Jully (filha dos irm. Ricardo e Nilzinha)

08 Loryene Almeida
09 Eduarda (filha dos irm. Vitor e Paula)

10 Cercila Camargo
11 Servando Seara
12 Ana Paula 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)

18 Mauricio Beltran
18 Brígida (filha dos irm. César e Kelly)

18 Rebeca (filha dos irm. Miquéas 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
21 Ábia Gonçalves
23 Vitória (filha dos irm. Ailton e Andréa)

24 Ana Angelita
24 Tiago Silva
25 Camilla Oliveira
26 Marcelo Fagotti
26 Marcos Ferreira
27 Eugênio Vieira
31 Giovanna (filha dos irm. Rodrigo e Mônica)

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão

_coolteens

“UM CASAMENTO FELIZ 
É A UNIÃO DE DUAS 
PESSOAS DISPOSTAS  
A PERDOAR!”

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

Que tipo de 
Mãe EU SOU?

“ENGANOSA É A GRAÇA, E VÃ, A FORMOSURA, MAS A MULHER QUE TEME 
AO SENHOR, ESSA SERÁ LOUVADA” (PV.31:30)

O casamento é um achado. Quem se casa é porque quer ser completamente feliz e deseja 
viver fazendo seu cônjuge também feliz. O casamento é, portanto para a felicidade e deve 
ser encarado como uma busca constante de paz, harmonia e tranquilidade. Na vida con-
jugal vamos entesourando riquezas e bens, tanto morais, como espirituais e emocionais, 
bem como também materiais, patrimoniais e familiares. São os lucros, os ganhos que 
formam todo o acervo patrimonial de uma família. Seu casamento, sua família, seu lar são 
presentes de Deus, cuide bem deles com muito amor e paz. Pense Nisso! 

_a família com alegria 

Salve Sua Família!

Não esquecendo a espiritualidade

16/04 – Foi realizada em nosso templo a reunião do UJUBRE – tempo muito 
precioso de comunhão e integração dos jovens das igrejas batistas regulares. 
Estavam reunidos cerca de 210 jovens. Deus seja louvado!

22/04 – Realizamos um colossal Evento de Páscoa na Praça Brasil com a passeata 
dos membros da IBCF cantando e abrilhantados pela orquestra da Igreja Assembleia 
de Deus e com diversos irmãos entregando folhetos. Tivemos 10 pessoas se 
converteram 300 pessoas no anfiteatro, 300 transeuntes/crianças, 150 pessoas 
envolvidas diretamente. Havia 5 pontos de evangelização e pessoas que assistiam 
pelas janelas dos prédios

_aconteceu em fevereiro


