
MINISTÉRIO
DIACONIA

Introdutores
07 – Antonio Lucio e Edmea
14 – Armando Eleutério e Bete Menezes
21 – Eduardo Maia e Francisca
28 – Eugênio e Luzia

reCePÇÃo
07 – Tayrone e Camila Oliveira
14 – Urubatan e Ana Paula Estrela
21 – Aurea Eunice e Carla Turato
28 – Caroline e Celidalva

sonoPLAstIA
06 e 07 – Ricardo – Sillas – Leonardo
13 e 14 – Felipe – Danilo – Diogo
20 e 21 – Ricardo – Sillas – Leonardo
27 e 28 – Felipe – Danilo – Diogo

dIrIGentes do CuLto
07 – Santana 
14 – Dagoberto
21 – Adriano Lúcio
28 – Santana 

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

BerÇÁrIo – noIte
Euda, Isabel Bacelar, Ivone

PLAntÃo dIAConAL
07 – Sergio Moura (2053-0032)
14 – Manoel (2523-4836)
21 – Acácio (2254-8409)
28 – 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!

 a alegria 
é a tarefa 
séria dos 

céus

“E a si mEsmo sE purifica todo o quE NElE tEm Esta 
EspEraNça, assim como ElE é puro.” (1 Jo. 3.3)

Eu creio que muitas tentações são creditadas na conta de satanás 
quando elas, na verdade, têm sua origem em um coração que 
não foi purificado completamente de todos os pecados. muito 
do nosso nervosismo e irritação desapareceriam de nossa vida se 
não esquecêssemos da purificação dos pecados do passado. Essa 
crise na purificação dos nossos pecados acontece porque não 
acompanhamos o ritmo do senhor. Enoque não foi arrebatado por 
pouca coisa. a respeito dele a Bíblia diz que: “andou Enoque com 
deus, e já não era, porque deus o tomou para si.” Em outras palavras: 
Enoque acompanhou o senhor. Você sabe o que significa se adiantar 
ao senhor, correr à sua frente? significa ter uma vida de religiosidade 
sem uma purificação mais profunda na presença de deus. E esta é a 
contradição na qual vivemos quando falamos, cantamos ou oramos 
algo que não condiz com nosso coração. se dermos testemunho 
de algo que não experimentamos em nossa própria vida, nosso 
testemunho não tem poder, pois paira sobre nossa vida espiritual 
essa crise de purificação. Essa é a grande fraqueza cristã. por isso: 
venha à luz! o ap.tiago nos dá a maravilhosa resposta: “...resisti ao 
diabo, e ele fugirá de vós. chegai-vos a deus e ele se chegará a vós 
outros.” assim, resistindo a satanás, podemos nos aproximar de deus, 
pois o caminho para o interior do santuário, à presença de deus, está 
livre: “Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos 
Santos, pelo sangue de Jesus... e tendo grande sacerdote sobre 
a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena 
certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, e 
lavado o corpo com água pura.” (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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E.B.d. – 9h

Ensaio Grupo de louvor – 17h

tempo de oração – família – 17h45

culto de celebração da casa Harmoniosa – 18h

reunião de oração – 20h (finanças)

reunião de Jejum/oração – casa da ir.marisa – 9h

cineteens na casa do clemir – 19h

Ensaio cj.musical  crEar – 9h 

momento Novo no luau – 19h

E.B.d. – 9h

Ensaio Grupo de louvor – 17h

tempo de oração – finanças – 17h45

culto de celebração da fidelidade – 18h

reunião de oração – 20h (missões) 

reunião de oração/Jejum – casa da ir. andreia Brasilino

Ensaio cj.musical  crEar – 9h

cerimônia Nupcial – irm.marcos e Evelyn – 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. irene

coolteens – 19h30

Ensaio cj.musical  crEar – 9h

E.B.d. – 9h

Ensaio Grupo de louvor – 17h

tempo de oração – iBcf – 17h45

culto de celebração – ceia do senhor – 18h

culto celebração – maior idade – 20h

Ensaio cj. Vozes de adoração – 14h

reunião de oração – 20h (família) 
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DIA 12 à 16 DE FEvEREIRO – realizamos o nosso 
acampamento de carnavl/2010 – foi uma grande bênção 
do senhor, nos ensinos da palavra, no tempo de comunhão 
e diversão. louvado seja o senhor pelo agir na vida de 
cada acampante e na vida de todos os líderes que tanto 
trabalharam para um evento sensacional!

DIA 28 DE FEvEREIRO – realizamos o evangelismo total 
pela manhã – foi um tempo de prática da aplicação das 4 
leis espirituais, testemunhos e proclamação do evangelho 
em algumas ruas perto da iBcf. No culto à noite, deus 
confirmou a salvação de uma das pessoas abordadas por 
uma das equipes. que o senhor seja louvado!

DIA 28 DE FEvEREIRO – foi apresentado em dedicação 
a pequena marjorie, a segunda filha dos irmãos fabiano 
e melissa. deus abençoe os amados papais e a pequena 
marjorie – para que jamais se desvie dos caminhos  
de Jesus!

FALANDO AO CORAçÃO

“assim tamBém aGora Vós tENdEs tristEza, mas outra VEz Vos VErEi; o 
Vosso coração sE alEGrará, E a Vossa alEGria NiNGuém podErá tirar. 
NaquElE dia Nada mE pErGuNtarEis.” (João 16.22-23)

COOLTEENS

ouvindo ao senhor em 2010! 1 Erika Zaniboni (filha da irm. Yumi)

2 Elis Neves
2 Renata Siqueira
5 Roberto Bastos
8 Beatriz Silva 
8 João Oliveira
9 Acácio Conceição
9 Fabiano Zanfolim
9 Wilson Pereira
10 Diego Urban
11 Élson Santo
12 Bill Almeida
14 Maria da Glória 
15 Adelino Reis
15 João Wesley
17 Clemir Rocha 
17 Evelin Bella 
17 Wanderley Barros
18 Andréia Brasilino
18 Áurea Reis
21 Ricardo Loiola
21 Vany Almeida
22 Elisabete Souza
23 Mirna Ferraz
24 Arthur Oliveira (filho dos irm. Julio e Damaris)

26 Creusa Teixeira
26 Davi Oliveira (filho da irm. Neusa Oliveira)

26 Leila Araujo
27 Mirian Gonçalves 
28 Rafaela Marques
29 Erika Santos
29 Gildene Miranda
29 Justino Neto
31 Irene Siqueira 
31 Irma Almeida

ANIvERSARIANTES
DE MARçO

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

Se a comunicação for 
interrompida!
“Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes não fale 
coisas más e não conte mentiras”. (1Pe 3:10)

a maior dificuldade no casamento é que, para ele 
existir, são necessárias duas pessoas. E todos sabem 
que o problema quase sempre está na outra pessoa. se 
tentarmos resolver a situação por conta própria, por certo 
teremos sucesso, mas precisaremos nos adaptar nossos 
próprios sonhos, desejos, esperanças, aptidões, atitudes, 
opiniões, teorias, necessidades e hábitos aos do cônjuge. 
E para isso há necessidade de três coisas: comunicação, 
comunicação e comunicação. a vida a dois torna-se 
impossível quando um não sabe o que o outro está 
pensando ou sentindo. pense nisso!

por que não recebemos resposta de certas perguntas que fazemos em oração? porque deus 
nos ama, porque tem grandes planos para cada um de nós e porque Ele quer fazer coisas 
grandiosas através de nós, assim como Ele fez através de Jesus. devemos ter a coragem de 
dar glória a deus quando Ele silencia. é nessas horas que deveríamos nos agarrar com mais 
firmeza na convicção de que quando deus se cala é porque Ele nos ama! Não importa que não 
consigamos entender o seu amor. um dia vamos entendê-lo. quando vermos a Jesus como Ele 
é, todas as nossas perguntas e questionamentos estarão satisfeitos. quando o vermos como Ele 
é, cobriremos nosso rosto com as mãos e nos prostraremos diante dEle em adoração, dizendo: 
“senhor, eu nem imaginava que tu eras tão bom para comigo! perdoa meus questionamentos 
rebeldes e minhas súplicas insistentes.” aquilo que o senhor Jesus disse realmente se cumprirá: 
“Naquele dia nada me perguntareis.” dobramos os nossos joelhos e não fiamos perguntando 
por que e para quê. certas perguntas nunca poderemos responder a fundo, pois a resposta 
se encontra guardada no amor insondável e especial do senhor para conosco. assim sendo, é 
infinitamente mais importante encontrar ao próprio senhor quando oramos do que colocar 
diante dEle os muitos pedidos que temos a fazer. quando o encontramos, também já teremos 
encontrado o atendimento dos nossos pedidos!

ano novo com uma vida nova é o que esperamos de todos, a fim de que juntos glorifiquemos a 
deus. as nossas reuniões começaram e esse ano com algumas novidades. teremos nossas reuniões 
às quintas-feiras na iBcf, e ainda programações diferentes aos sábados. preparamos um calendário 
unindo passeios culturais, com comunhão, diversão e reflexão na palavra de deus. pretendemos 
além de unir os nossos adolescentes, promover edificação e crescimento espiritual, social e cultural. 
Não pecar a nossa agenda, e convide seus amigos para curtir com nossa galera as aventuras que 
deus tem reservado para nós esse ano. (ii corintios 5.17)
agenda mês de março:
quintas-feiras 19:30hs na iBcf
dia 6 – saída cultural no cata-Vendo (saída as 8hs da iBcf – custo r$ 20,00)
dia 12 – cineteens na casa do clemir (19hs – meninos refrigerantes – meninas comes)
dia 13 – luau na iBcf (19hs)


