
E.B.D. – (AULA ÚNICA) – 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 ir. Leila Araujo)
Ensaio Cj.Boas Novas – 20h
Aula Especial Reciclagem Professores – 9h 
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 ir. Sandreane)
Ensaio Cj.Boas Novas – 20h
Torneio de Futsal do AMDE – Clube Escola Tatuapé – 7h 
 Ensaio do Cj.CREAR – 9h
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 ir. Creusa Teixeira)
Culto nos Lares – casa da ir.Ruth Brito
Ensaio Cj.Boas Novas – 20h
Ensaio do Cj.CREAR – 9h
Chá Feminino – 15h30 na IBCF
E.B.D. – 9h
 Ensaio Grupo de Louvor – 17h
 Culto de Celebração da Comunhão – Ceia do Senhor – 18h
Culto de Celebração – Maior Idade – 20h
Reunião de Oração – 20h (família)
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9h (casa ir. Raquel Seara)
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INTRODUTORES
06 – Edméia e Armando
13 – Elizabete Menezes e Eduardo Maia
20 – Francisca e Eugênio
27 – Joelma e Roque
 
RECEPÇÃO
06 – Ana Paula Estrela e Urubatan
13 – Aurea Eunice e Carla Turato
20 – Camila Oliveira e Damaris Oliveira
27 – Celidalva e Caroline

SONOPLASTIA
05 e 06 – Diogo, Mateus e Jonatas
12 e 13 – Ricardo e Henrique
19 e 20 – Sidnei e Danilo
26 e 27 – Diogo, Mateus e Jonatas

DIRIGENTES DO CULTO
06 – Elizeu 
13 – Dagoberto
20 – Urubatan
27 – Elizeu 

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

BERÇÁRIO – NOITE
Ana Paula Brito, Carmem, Cercila,  
Doracy, Irene, 

PLANTÃO DIACONAL
06 – Sergio (2053-0032)
13 – Carlos (2073-6503) 
20 – Toninho (2554-1084)
27 – Acácio (2254-8409)

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

Veem-se com frequência nas ruas das cidades muito movimen-
tadas, sinais de "trânsito Impedido". É isto uma lei da vida? Bem, 
à primeira vista, talvez assim pareça. Quando desejamos tantas 
vezes voltar às areias do tempo e reviver semanas, meses e anos 
passados, vemos que isto é impossível. O tempo vivido não pode 
ser trazido de volta para o vivermos outra vez. É uma lei da vida. 
Formaram-se hábitos, tomaram-se decisões e o passo dói estabe-
lecido. Não podeis mudar de direção? Em face dessa pergunta, a 
fé do cristão salta imediatamente e põe de pé, declarando com 
grande alegria que na verdade mudar a direção da vida faz parte 
do programa evangélico. 

No primeiro encontro de Jesus com o ap.Pedro, Jesus olhou sim-
plesmente para ele e disse: "Tu és Simão, filho de Jonas; tu serás 
chamado Cefas (que quer dizer Pedro)". Naquele momento, não 

havia nada de sólido a respeito de Simão. Imagino que o próprio 
Pedro se admirou ante a saudação do Mestre, pois ele era uma 
pessoa impetuosa, irrequieta. Todavia hoje, podendo ler o relato 
da vida do ap. Pedro na Bíblia, sabemos que Jesus estava certo. 
O ap.Pedro fez uma viravolta e começou a caminhar em direção 
oposta aquela em que ia anteriormente. Isto não aconteceu ime-
diatamente; ao contrário, teve lugar há seu tempo, com muita 
oração, quedas, arrependimentos da parte dele e muita graça da 
parte de nosso Senhor. Entretanto, se estamos realmente buscan-
do um lugar em que podemos fazer um viravolta em nossa vida 
familiar, devemos olhar então para o alto e buscar a Jesus. Ao 
encontra-Lo, Ele nos tomará pela mão e conduzir-nos-á do atual 
estado de vacilação ao ponto em que, à semelhança do ap. Pedro, 
sentiremos tão firmes como uma rocha. Mais de Jesus em minha 
família! (extraído e adaptado)

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

MARÇO  2011
www.ibcf.com.br
 11  20712731

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

"TU ÉS SIMÃO, FILHO DE JONAS; TU SERÁS CHAMADO CEFAS. (QUE QUER DIZER PEDRO) (JOÃO 1:42)"   

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 



Mesmo vivendo neste mundo superficial de busca pela aparência e 
pela produtividade a todo custo, a mulher que conhece o Senhor 
tem algo diferente, ela professa valores mais profundos e depende 
da misericórdia e da infinita graça de Deus no seu dia-a-dia. A Bíblia 
e a História da Igreja são marcadas por mulheres que se deixaram 
usar como instrumentos de proclamação da glória divina. Elas exa-
lavam sempre o bom perfume de Cristo, em meio ao ambiente no 
qual estavam inseridas. Não se deixaram levar pelas circunstâncias, 
ao contrário, floresceram onde estavam plantadas, vendo nas difi-
culdades uma oportunidade fazer algo significativo para Deus e Sua 

obra. Essas mulheres virtuosas possuíam um objetivo espiritual em 
suas vidas que ia além da preocupação com emprego, vestidos, joias 
ou, ainda, o corte de cabelo da moda. Foram mulheres capazes de 
dizer “eis-me aqui” ao “segue-me” do Mestre amado, mesmo diante 
do desconhecido que se apresentava, porque entendiam que a ver-
dadeira satisfação estava em servi-Lo. Portanto, feliz dia internacional 
da mulher a todas as mulheres virtuosas da IBCF, e que, as ama-
das nunca desistam do desafio de anunciar a Palavra de Deus, bem 
como, nunca desistam de ser o exemplo de dedicação e motivação 
única e exclusiva de servir e produzir frutos para o Reino de Jesus.

É bom ter amizades, e todos nós devemos ter bons amigos(as). Mas, aprenda desde 
logo o segredo da construção de boas amizades, sendo sábio(a) para se relacionar com 
os outros e sempre dependendo de Deus. Fuja das amizades inconvenientes seguindo 
os conselhos do Salmo 1:1 (Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos 
dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não 
se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado!)

Jamais pense que você poderá viver isolado(a) do mundo, sem amigos. Você precisa 
ter amizades, amigos(as) verdadeiros(as). Peça a Deus um (uma) amigo(a) como em 
(Pv.17:17 - O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão). Todavia, 
antes de querer um (uma) amigo(a), um conselho: seja o(a) amigo(a), aquele(a) que é 
diferente, que faz a diferença!

Que desafio! Que Deus abençoe suas amizades!
Pr.Roberto

01 – Erika (filha da irm. Yumi)

02 – Elis Neves
02 – Renata Sizilio
05 – Roberto Bastos
07 – Allan Nogueira
08 – Beatriz Viana
08 – João Oliveira
09 – Acácio Conceição
09 – Fabiano Zanfolim
09 – Wilson Pereira
10 – Diego Urban
11 – Élson Santos
12 – Bill Rodgers
14 –  Maria da Glória
17 – Clemir Rocha
17 – Evelin Campos
17 – Wanderley Barros
18 – Aurea Maria
18 – André (filho do irm. Sidnei Rosseti)

21 – Ricardo Loiola
22 – Elisabete Souza
24 – Arthur (filho dos irms. Julio e Damaris)

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

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

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão

_coolteens

“INTEGRIDADE É  
O QUE VOCÊ É  
NO ESCURO!”

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

Internacional
da Mulher

“MULHER VIRTUOSA QUEM A ACHARÁ? O SEU VALOR MUITO EXCEDE O DE RUBINS. (PV 31:10)”.  

TEMPO PARA OS FILHOS 
Uma nota publicada em o jornal O globo, alertou que o tempo que os pais dedicam aos fi-
lhos está diminuindo. Segundo um psiquiatra infantil, o convívio diário entre mães e filhos, 
nas grandes cidades, não ultrapassa duas horas. E há trinta anos, o número era de dez 
horas. A mesma coisa acontece nos países ricos. Nos Estados Unidos, mais de dez milhões 
de crianças costumam ficar sozinhas em casa. Na Itália, em Bolonha, um pesquisador de 
nome Ernesto Caffo criou um serviço para receber denúncias de violência contra menores. 
De forma surpreendente, um terço das ligações era de crianças sozinhas à noite, que pe-
diam para conversar. Quanto tempo nós estamos dando aos nossos filhos em nossa rotina 
diária? Pense Nisso! 

_a família com alegria 

Salve Sua Família!

Saiba Escolher amizades

17/02 – Nasceu o Pedro (3.910 Kg, 49 cm) filho dos ir. Esaú e Liliane. Que Deus 
abençoe os amados papais!
17/02 – Reiniciou o encontro do CoolTeens. Tempo precioso de comunhão e 
aprendizado da Palavra de Deus com toda a moçada!
24/02 – Reiniciou o Culto de Jejum e Oração das Mulheres. Foi um tempo muito bom 
de oração, testemunho e comunhão. 
25/02 – Nasceu o Arthur (3.190 Kg, 49 cm) filho dos ir. Gilberto e Yumi. Que Deus 
abençoe os amados papais!
27/02 – Reiniciou as aulas da E.B.D., com novas salas e novas matérias. Que Deus 
possa continuar abençoando os professores e alunos com o aprendizado dos princípios 
da Sua Palavra!

_aconteceu em fevereiro


