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INTRODUTORES
05 – Roque e Luzia Guerreiro
12 – Samuel e Maria do Carmo
19 – Taylor e Simone
26 – Maria (Leila) e Maria da Glória

RECEPÇÃO
05 – Laryssa Custódio e Maria Andra
12 – Marta e Renata Sizilio
19 – Ester e Sandreane
26 – Wanderley e Nilda

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

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

DIRIGENTES E.B.D.
05 – Ricardo Turato | 12 – Renata Siqueira | 
19 – Willian Pereira | 26 – Wilson Pereira

DIRIGENTES DA 
REUNIÃO DE ORAÇÃO
01 – Fabiano | 08 – Santana | 15 – Pr. Jona-
than | 22 – Flávio | 29 – Pr. Roberto

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

PLANTÃO DIACONAL
05 – Samuel (2522-2742)
12 – Teixeira (2079-1016)
19 – Sergio Moura (2053-0032)
26 – Acácio (2254-8409)

CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (2205-3242 / 2071-2731 / 2079-0517)
Isabel Oliveira (2944-5856)
Josina (2741-8013)
Yraides (3493-6800) 

IGREJA BATISTA CASTELO FORTE
Associada as Igrejas Batistas Regulares de São Paulo

1. TRATE SEU MARIDO  
COM RESPEITO
A forma como você fala sobre o seu 
marido será o fator de influência 
para a forma como os seus filhos 
algum dia irão também falar sobre 
seus próprios cônjuges. Concentre-
-se na construção do seu cônjuge 
aos olhos de seus filhos. Aponte 
suas boas qualidades, mesmo quan-
do ele não estiver por perto para 
ouvir. Isso treina seus filhos a olhar 
para os pontos fortes em vez de so-
mente ver as fraquezas dos outros.

2. DIGA A VERDADE
Uma meia-verdade, a outra metade 
deve ser uma mentira, transmite 
aos filhos que mentir é bom quando 
Deus diz que não é. Esforce-se para 
ser honesta nas suas relações com 
todas as pessoas, até mesmo para 
com o vendedor que chama na hora 
do jantar.

3. FALE GENTILMENTE A TODOS
Como você responde aos outros, 
mesmo para com aqueles que lhe 
tratam mal, prepara o palco para a 
maneira que os seus filhos respon-
derá aos outros e também a você. 
Tenha a prática de pensar antes de 
falar.

4. ORAR
Deixe os seus filhos ver e ouvir 
você orar de forma consistente. 
Isso envia uma forte mensagem de 
que não importa as circunstâncias, 
podemos levar tudo ao Senhor. 
Abraham Lincoln é conhecido por 
dizer: “Lembro-me de orações da 
minha mãe, elas sempre se agarra-
ram a mim por toda a minha vida.” 
Ouvindo você falar o nome de seus 
filhos em oração lhes traz segurança 
como nada mais.

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
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DOZE ATITUDES QUE OS FILHOS 
DEVEM VER A MÃE FAZER

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

E.B.D. - 9hs

Projeto CREAR – Almoço e Comunhão 12hs

Culto de Celebração da Família – 18hs

Ensaio Vozes de Adoração – 15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Finanças)

Aula Coral Boas Novas – 20h45

Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Bete Custódio – 9hs

Reunião com os adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Ensaio Coral CREAR – 9hs

Ensaio Adolescentes – 11hs

Ensaio Grupo de Louvor – 12h30

Tarde das Mães – 15h30

Café da Fidelidade Especial Dia das Mães –  9hs

Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

Ensaio Vozes de Adoração – 15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Missões)

Aula de Música para iniciantes – 20h45

Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Isabel Oliveira  – 9hs

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Coolteens – 19h30

Ensaio Coral Boas Novas – 20hs

Ensaio Coral CREAR – 9hs

Treinamento Liderança – 19h30

E.B.D. - 9hs

Ensaio do Grupo de Louvor – 15h30

Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h

Conjunto Vozes de Adoração – 15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (IBCF)

Aula Coral Boas Novas – 20h45

Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Ábia – 9hs

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

SAIBRES – Encontro Anual na IB Boas Novas (saída da IBCF as 7h30)

Encontrão Jovens – 19hs

E.B.D. - 9hs

Ensaio Grupo de Louvor – 15h30

Culto de Celebração e Ceia do Senhor  – 18hs

Conjunto Vozes de Adoração – 15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Culto de Celebração da Maior Idade – 20hs

Aula de Música para Lideres – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Família)

Aula de Música para iniciantes – 20h45

Ensaio Coral Boas Novas – 20hs

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

Porque exemplo é o melhor professor, uma mãe deve transmitir valores e caracterís-
ticas divinos, permitindo que os seus filhos vejam-na colocando-os em ação todos os 
dias, pois não adianta dizer a seus filhos uma coisa e depois fazer o oposto. Abaixo 
relacionamos 12 atitudes que os filhos devem ver a mãe fazer regularmente:
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5. MANTENHA UMA  
ATITUDE POSITIVA
Seus filhos vão vê-la doente. Eles vão 
ver como você reage diante das difí-
ceis circunstâncias da vida. Eles sabem 
quando você está sofrendo, com raiva 
e confusa. Ser otimista nestes momen-
tos, ensina aos filhos a mostrar uma 
atitude positiva em relação aos proble-
mas e adversidades da vida.

6.ESTENDA A MÃO PARA  
OS NECESSITADOS
Ativamente expressando preocupação 
para com aqueles que estão em ne-
cessidade desperta seus filhos a terem 
compaixão pelo sofrimento dos outros. 
Como eles veem o seu testemunho 
diante dos pobres e oprimidos, sua 
atitude estará desenvolvendo em suas 
vidas uma atitude de generosidade e 
não de meros e egoístas consumistas.

7. LEIA A BÍBLIA
Seja exemplar leitora da Palavra de 
Deus diariamente. Certifique–se de que 
seus filhos vejam-na lendo, meditando, 
praticando e falando das verdades 
bíblicas em tempo e fora de tempo. 

8. ADMINISTRA BEM AS ATIVIDADES 
DOS COMPONENTES DA SUA CASA
Saiba e acompanhe as atividades do seu 
marido e dos seus filhos, tanto dentro 
de casa como fora de casa. Mantenha 
sempre uma atmosfera pacífica dentro 
de casa. 

9. FALE BEM SOBRE O SEU CORPO
Evite comentários negativos sobre o 
seu corpo. Transmita a verdade de que 
você é criada segundo a imagem de 
Deus, portanto, você tem um corpo 
bonito, independentemente da sua 
idade. Deixe que o seu marido e que os 

seus filhos saibam que eles são lindos, 
dando-lhes elogios específicos e indivi-
dualizados.

10. FALHA
É muito importante que você seja 
transparente diante dos seus filhos. 
Você deve discutir os seus sucessos 
e seus fracassos com eles. Não tente 
esconder a suas falhas, use-as como 
trampolim para que os seus filhos 
aprendam a não cometerem os mes-
mos erros e também serem trans-
parentes em todas as suas atitudes, 
mesmo longe de sua presença. 

11. HONRE SEUS SOGROS E SOGRAS
Como os seus filhos veem que você tra-
tar os seus sogros e sogras, os avós dos 
seus filhos, será, provavelmente, como 
eles tratarão os deles mais tarde. Você 
deve honrar os seus sogros e sogras, 
tratando-os com respeito, mesmo que 
você não concorde com eles em seus 
hábitos, atitudes e tradições.

12. DIVIRTA-SE
Embora como mãe você sempre está 
extremamente ocupada, não dê a 
ideia aos seus filhos que esposa, mãe, 
adulto, não têm qualquer diversão. 
Lembre-se regularmente o quão impor-
tante é rir e fazer as coisas apenas por 
uma questão de prazer, de hobby. Em 
outras palavras, dê-se permissão para 
se divertir. Certifique-se de que seus 
filhos vejam em sua missão de mãe, 
esposa, uma pessoa alegre, divertida, 
disposta e descansada, mostrando a 
eles que vale a pena tão honrada e 
nobre missão dada pelo Senhor!   

Que o Senhor Jesus a cada dia capacite 
as mães serem mães por excelência 
na presença Dele. Feliz Dia das Mães! 
Deus, abençoe as Mães da IBCF! (EX-

TRAÍDO E ADAPTADO)



Vivemos em um mundo onde metade da população vive com 
menos de dois dólares por dia, e mais de um bilhão de pessoas 
moram em situação de extrema pobreza.

Necessidade física, só é superada pela pobreza espiritual. Bi-
lhões de pessoas estão absortos na adoração de falsos deuses, 
e cerca de dois bilhões de pessoas ainda estão aqueles não al-
cançados com o evangelho, o que significa que eles têm pouca 
chance de até mesmo de ouvir sobre o sacrifício de Cristo por 
seus pecados antes de morrer. A maioria dos não-alcançados 
vivem em locais de difícil alcance nas áreas do mundo que são 
hostis aos cristãos, áreas do mundo onde os nossos irmãos e 
irmãs estão atualmente perseguidos, presos e mortos.

Embora a igreja tenha grandes desafios, o Senhor Jesus Cristo 
deu o maior de todos de maneira bem clara: fazer discípulos 
de todas as nações. Através de suas vidas, os membros da IBCF 
devem espalhar o evangelho de Jesus para a glória de Deus-
-Pai até os confins da terra. No entanto, para cumprir com esta 

honrada tarefa dada pelo Senhor, nós devemos confiar na Sua 
autoridade soberana, bem como, depender da Sua contínua 
presença em nosso interior, e experimentar em todas as nossas 
atitudes diárias, a Sua alegria incomparável. Diante desse fato 
temos que ter uma compreensão clara do evangelho, pois o 
evangelho não é o que fazemos, é o que Jesus fez na cruz, por 
nossos pecados e em nosso lugar. As pessoas não precisam 
ser ensinadas a ter uma nova, elas precisam receber de Jesus 
e viver uma nova vida. Portanto, como crentes, podemos e 
devemos ser bons mordomos do nosso ministério e utilizar 
ferramentas com sabedoria, onde quer que estejamos para 
servir aqueles que estão sofrendo e necessitados de Jesus ao 
nosso redor. E, no desafio de continuar a sobreviver dentro 
de uma cultura cada vez mais pós-cristã, temos que nos per-
guntar se estamos dispostos a enfrentar algumas verdades e 
mudar alguns comportamentos para alcançar o mundo com a 
mensagem do evangelho de Jesus. Uma coisa é certa: Jesus é o 
Grande Vencedor para sempre! Que cada membro da IBCF faça 
parte dessa equipe, antes que Ele volte!

“O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento...” (Pv 1:5).

“Se conselho fosse bom, não se dava: vendia”. Já ouviu muito isso por ai né?! Geralmente 
isso é citado por pessoas que desprezam a ajuda oferecida. Temos problemas em ouvir 
conselhos porque sempre achamos que estão querendo se meter em nossas vidas; ou acha-
mos que somos tão bons em resolver questões que não precisamos dos outros; ou então 
ouvimos achando que estão apenas alfinetando, criticando.

Mas contrariando tudo isso, vem o Senhor em Sua Palavra dizendo: “Como é bom um 
conselho na hora certa!” (Pv 15:23b). Conselhos são bons e temos acesso a muitos deles 
na própria Bíblia. O livro de Provérbios está cheio de orientações valiosas para nossas vidas.

Conhecer e praticar os conselhos ali fornecidos nos fará sábios, sensatos e prudentes. Po-
rém, para ter tudo isso é necessário temer a Deus (Pv 1:7). Ou seja, demonstrar reverência 
a Deus, ser obediente a Ele, ser total dependente dEle e rejeitar tudo que possa lhe afastar 
de Sua presença! Uma vida sábia depende de nosso relacionamento com Deus. Somente 
quando consagramos nossas vidas à Ele e verdadeiramente O amamos é que buscamos em 
Sua Palavra a orientação para viver bem. Mas também de nada adianta apenas conhecer 
o que Deus quer se não for aplicado em nosso viver diário. Então não despreze o conselho 
de Deus e não aja como insensato (Pv 1:7). Quer viver de forma sábia e correta? Conheça e 
PRATIQUE os conselhos que Deus deixou.

OUÇA com atenção os conselhos de pessoas confiáveis e experientes. Nada de precon-
ceitos, as pessoas podem sim querer somente te ajudar e muitas terão tudo aquilo que 
precisávamos ouvir para seguir em frente. Deus tem diversas formas de falar conosco e 
muitas vezes Ele usará pessoas a nos orientar. E pode ser exatamente essa pessoa que você 
julga não ter muito a te ensinar.

Pare e apenas ouça! Esteja atento a voz do Senhor. E com certeza você terá uma vida 
melhor, de acordo com os propósitos que Deus tem para ela! Pense Nisso!

(Raquel Campos)

01 – Eduardo (filho da ir. Alexandra)

03 – Júlio Oliveira

03 – Manuel Takume

06 – Jully (filha dos ir.Ricardo e Nilzinha)

08 – Loryene Almeida

09 – Eduarda (filha dos ir. Vitor e Paula)

10 – Caique Ferreira

10 – Cercila Camargo

11 – Servando Seara

12 – Ana Paula Miranda

13 – Elizabete Custódio

14 – Flávio Santos

16 – Angélica  Estrela

16 – Andréia  Menezes

16 – Isabel Oliveira

16 – Luiz Alberto Araújo

16 – Marina (filha dos ir.Fabiano e Melissa)

16 – Pr.Wasley Gonçalves

18 – Brígida Salviano

18 – Rebeca (filha dos ir. Miquéias e Rosa)

19 – Ícaro (filho dos ir.Sidnei e Siomara)

19 – Ivone Oliveira

19 – Pamela Marques

20 – Angelina Vitale

20 – Carolina Freitas

20 – Henrique (filho dos ir. Beto e Adriana)

20 – Rebeca Santos

20 – Valdlene  Lopes

21 – Ábia Gonçalves

21 – Alexsander Silva

23 – Vitória Lima

24 – Ana Angelita

24 – Tiago Silva

25 – Camilla Oliveira

26 – Ederson Santos

26 – Marcelo Fagotti

26 – Marcos Ferreira

27 – Eugênio Vieira

31 – Giovanna (filha dos ir.Rodrigo e Mônica)

31 – Loide Silva

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“O CASAMENTO É A 
ÚLTIMA E A MELHOR 
CHANCE DE CRESCER”

_missão IBCF

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

Eu Amo a Minha Igreja!

3. QUE O SEU MUNDO GIRA EM TORNO DELES
Entre tantas “atividades”, como possível, porque isso é o que é melhor 
para seus filhos e sua família?. Estar sempre fazendo alguma coisa. E 
durante os períodos de descanso,  encontrar algo para preencher seu 
tempo. Porque “descanso” (a Bíblia chama isso de “Sábado”) é algo 
que fazemos quando morrer. Se deixarmos, as crianças vão fazer o 
seu mundo completamente a favor deles. Isso não é saudável. Bons 
pais ajudam a sua família a encontrar o equilíbrio entre fazer e ser.

4. NÃO TER UM PLANO DE DISCIPLINA
Não há plano para a disciplina ... porque isso não tem graça! Basta 
tentar descobrir  no momento o que você precisa fazer. Dessa for-
ma, se você está realmente com raiva, você vai fazer algo estúpido 
e sempre fazer a coisa certa. Planeje como você vai disciplinar. 
Não torná-lo um “no momento” a coisa, ou você vai acabar disci-
plinando de uma forma que irá se arrepender. Devota e planejada 
disciplina é amar, e para o nosso bem. (Hb.12:5-11). Pense Nisso!

_a família com alegria 

9 maneiras que pais e mães devem  
evitar para corrigir seus filhos

“Se conselho fosse bom...”

05/abril - 1º Encontro do Coolteens de 2013, casa do Pr. Wasley – Realizamos a primeira 

reunião com os adolescentes – 2013.  Foi um daqueles momentos extraordinários da 

presença do Senhor comunhão e alegria contagiante dos participantes. Certamente uma 

noite de Sexta-feira surpreendente!  

13/abril – Encontro de Casais – tema: Seu casamento pode dar certo! Participamos 

de encontro maravilhoso. Ótima exposição da Palavra de Deus, ótima comunhão com 

integração perfeita entre os casais presentes, através das dinâmicas e do delicioso 

jantar servido. Já estamos com saudades, e... queremos mais! Assim, para todos os que 

participaram, 60 casais: Muito obrigado! Deus abençoe a equipe organizadora! Parabéns!

_aconteceu em maio


