
E.B.D. (Classe única) – 9hs 
Culto de Celebração da Família – 18hs

Aula de Música – Adolescentes – 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Finanças) 
Aula de Música Lideres – 20hs 

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Lauricélia – 9hs 
Coolteens na IBCF – 19h30

Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Aula de Música Grupo de Louvor – 13h30

Café da Fidelidade – 9hs 
Início Aulas Classes E.B.D. – 10hs 
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs  
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

Aula de Música – Adolescentes – 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Missões) 
Aula de Música Lideres – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Glória – 9hs 
Coolteens na casa – 19h30

Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30

E.B.D. –  9hs 
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h

Aula de Música – Adolescentes – 19h30

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (IBCF) 
Aula de Música Lideres – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Regina – 9hs 
Coolteens na IBCF – 19h30

Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Aula de Música Grupo de Louvor – 13h30 
Chá Feminino – 15h30

E.B.D. – 9hs 
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs  
Culto de Celebração Ceia do Senhor – 18h

Aula de Música – Adolescentes – 19h30 
Culto de Celebração da Maior Idade – 20hs

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Família) 
Aula de Música Líderes – 20hs

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Gildene – 9hs 
Coolteens na IBCF – 19h30

Aula de Música Vocal – 20hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 21hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30 
Coolteens na IBCF – 15hs
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INTRODUTORES
04 – Aldenicio Teixeira e Bete Menezes 
11 – Antonio Lúcio e Débora Pifaneli 
18 – Eduardo Maia e Edmea
25 – Francisco (Assis) e Francisca Santos

RECEPÇÃO
04 – Emerson e Alexsandra Janebro
11 – Alexandre e Camila
18 – Paulinho e Elaine Vieira 
25 – Celidalva e Caroline

SONOPLASTIA
03 e 04 – Henrique e Jonatas 
10 e 11 – Ricardo e Mateus
17 e 18 – Diogo e Leonardo
24 e 25 – Henrique e Jonatas

DIRIGENTES DO CULTO
04 – Elizeu 
11 – Dagoberto
18 – Urubatan
25 – Elizeu

BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE 
04 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone
11 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone
18 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone
25 - Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene, 
Isabel Bacelar e Ivone

PLANTÃO DIACONAL
04 – Acácio (2254-8409)
11 –  Toninho(2554-1084) 
18 – Carlos (2073-6503)
25 – Sergio (2053-0032)

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

Conhecer as Escrituras, mesmo sem muitas informações sobre as 
Escrituras, é graça. Acumular todas as informações sobre as Escri-
turas e nada saber das próprias Escrituras é desgraça.
Levar a Bíblia na mente, mesmo sem carregá-la debaixo do braço, 
é graça. Carregar a Bíblia debaixo do braço sem tê-la na mente 
é desgraça.
Entender o espírito da letra é graça. Ler apenas o que diz a letra 
é desgraça.
Servir ao Reino de Deus por amor a Deus é graça. Servir a Deus 
por qualquer outra razão é desgraça.
Usar os dons espirituais para abençoar os outros é graça. Usar os 
dons espirituais para autopromoção e autoexibição é desgraça. 
Multiplicar os talentos para a edificação dos membros do Corpo 
de Cristo é graça. Enterrar os talentos para preservar vantagens e 
ganhos pessoais é desgraça.
Ser ministro de um projeto para a expansão do Reino de Deus 
é graça. Ser ministro de um projeto para a expansão do próprio 
reino é desgraça.

Pastorear o rebanho de Deus é graça. Manipular o rebanho de 
Deus é desgraça.
Pregar a Palavra de Deus é graça. Pregar as próprias palavras 
como se fossem Palavra de Deus é desgraça.
Chamar Deus de Pai e viver como filho do Pai é graça. Chamar 
Deus de Pai e viver como filho do diabo é desgraça.
Chamar Jesus de Senhor e fazer a Sua vontade é graça. Chamar 
Jesus de Senhor e desprezar a Sua vontade é desgraça.
Renunciar a si mesmo, perder a própria vida e deixar o grão mor-
rer na terra para que dê algum fruto é graça. Encher-se de si 
mesmo, salvar a própria vida e conservar o grão vivo na terra sem 
que haja qualquer fruto é desgraça.
Ser uma nova criatura em Cristo é graça. Continuar sendo a mes-
ma criatura sem Cristo é desgraça.
Viver em Cristo, por Ele e para Ele, é graça, é sempre graça, é pura 
graça. Viver sem Cristo, longe e fora dEle, não é viver, é desgraça 
pura, não tem graça, não tem nenhuma graça. 
O que, afinal, queremos ser? Agraciados ou desgraçados?

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

“..mas o povo que conhece ao 
seu Deus se tornará forte e 

fará proezas...”Dn.11:32

MARÇO  2012
www.ibcf.com.br
 11  20712731

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

A escolha 
é nossa: graça 
ou desgraça?

(extraído e adaptado)



Quando Jesus estava em Jerusalém durante a Páscoa, o Evangelho 
de João nos diz que muitos creram no Seu nome depois que viram 
os sinais que Ele fez. Mas Jesus não se confiava a eles, porque Ele 
não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do 
homem, porque Ele mesmo sabia o que havia no homem. Simples-
mente, muitos creram Nele, mas Ele não acreditava neles. Muitos 
acreditavam Nele de maneira superficial e rasa, sem qualquer com-
promisso real com Ele. Embora as pessoas estivessem interessadas 
Nele, curiosas a respeito Dele, e, talvez até sentissem afeição por 
Ele. Mas, a lealdade destas multidões era uma milha de largura e 
um centímetro de profundidade. Há muitas pessoas que dizem 
que querem seguir Jesus. E isso é bom. Mas esse compromisso 

será desafiado. Temos que decidir seguir a Jesus não porque nosso 
melhor amigo O segue, ou porque o nosso namorado ou namo-
rada O segue, não é porque os nossos pais O segue, mas porque 
nós escolhemos segui-Lo em nosso próprio coração. Seguir a Jesus 
implica, primeiramente, em obedecer-Lhe. Assim sendo, podemos 
manifestar as mesmas características que Ele, guardando-nos do 
mal, atuando nessa Terra como "sal", que preserva da corrupção; 
e também como "luz", com a responsabilidade de fazer resplande-
cer as virtudes de Jesus onde quer que estejamos,  principalmente 
para os que se encontram em nossa casa (nossa família), como 
também os que estão ao nosso redor.

Quando você vem para o templo, o seu comportamento muda ou você é como é do lado 
de fora da igreja? Parece pegadinha, mas não é. Deus nos criou como seres sociais e, tam-
bém, morais. Nossas atitudes têm a ver com a construção de nosso caráter, pela educação 
familiar e social. Não deveríamos ser diferentes porque estamos na igreja. Entretanto, é na 
igreja que estudamos a Bíblia em grupo e aprendemos as noções morais que são apresen-
tadas na ética cristã. Ética cristã é o sistema de conceitos, princípios e atitudes e atos pro-
venientes do conhecimento do ensino do Novo Testamento para estabelecimento de um 
modelo de vida que seja conforme o caráter de Deus revelado em Jesus Cristo. Perguntar 
a um cristão se ele é ético é o mesmo que perguntar se ele vive de acordo com o ensino 
bíblico a respeito do comportamento que agrada a Deus. Para ser um adolescente cristão 
ético e agir segundo a Bíblia, devemos:

1 – Fazer do amor a base de nossas atitudes. O fundamento do comportamento moral que 
agrada a Deus é sempre o amor. O amor deve ser direcionado a Deus, a você próprio e aos 
seus irmãos e amigos.

2 -  Entender que a IBCF é uma comunidade diferente de tudo o que há no mundo. Você 
sendo membro da IBCF, precisa entender que temos uma responsabilidade ética para com 
Deus, para uns com os outros e para com a sociedade ao nosso redor. A ideia é manter a fi-
delidade aos princípios cristãos para com o próximo, tendo comportamentos de igualdade, 
humildade, respeito, amor e solidariedade(generosidade). E aí, você é um (uma) cristão(ã) 
ético(a)?

Que a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida!

01 – Erika (filha da ir. Yumi)
01 – Reginaldo Junior
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
12 – Juliana Santos
14 – Cesar (filho dos ir. José Bras e Rosana)

14 – Maria da Glória
17 – Clemir Rocha
17 – Evelin Campos
17 – Wanderley Barros
18 – André (filho do ir. Sidnei Rosseti)

18 – Aurea Maria
18 – Karina (filha dos ir. Luiz Fernando e Miriam)

21 – Eloísa (filha dos ir. Emerson e Lívia)

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

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

26 – Leila Araujo
27 – Beatriz (filha da ir. Alexsandra)

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

“A RAZÃO PELA QUAL 
NÃO OBTEMOS MAIS 
NA ORAÇÃO É QUE 
NÃO CREMOS MAIS. 
GERALMENTE DEUS 
RESPONDE DE ACORDO 
COM NOSSO PRÓPRIO 
CORAÇÃO”.

O que 
realmente 
significa seguir 
Jesus Cristo?

"E QUALQUER QUE NÃO TOMAR A SUA CRUZ E VIER APÓS MIM NÃO PODE SER MEU DISCÍPULO. 
POIS QUAL DE VÓS, PRETENDENDO CONSTRUIR UMA TORRE, NÃO SE ASSENTA PRIMEIRO PARA 
CALCULAR A DESPESA E VERIFICAR SE TEM OS MEIOS PARA A CONCLUIR?(LC.14:27-28)

Você sabia que um beijo é uma forma maravilhosa de mostrar seu 
amor, e você pode até viver mais tempo! Um grupo alemão de psi-
cólogos, médicos e companhias de seguros trabalharam juntos em 
um projeto de pesquisa para encontrar o segredo da vida longa e 
sucesso e eles fizeram uma descoberta surpreendente!
O segredo que descobriu? UM BEIJO!
Sua extensa pesquisa revelou que o marido deve "beijar sua esposa 

todas as manhãs, quando ele sai para o trabalho"! Os estudos re-
velaram que "os beijadores  Bom dia" faltaram menos ao trabalho 
por motivo de doença e ganharam cerca de 20 a 30% de dinheiro 
a mais do que os não beijadores.
Assim, dê uma tentativa  a alguns destes princípios e veja o que 
acontece!
Pense Nisso! 

_a família com alegria 

O beijo

Para ser Sal

NOS DIAS 05/02, 12/02, 19/02 e 26/02: realizamos a EBD (classe única) com 
mensagens especiais. Foi um período muito bom de edificação e crescimento 
espiritual

25/02 – Realizamos a primeira Vigília de Oração do ano 2012. Foi um tempo muito 
precioso de intercessão e louvor ao Senhor! Louvado seja o Senhor pela vida dos 
amados e amadas organizadores e pela vida das pessoas presentes!

_aconteceu em fevereiro


