
MINISTÉRIO
DIACONIA

Introdutores
01 – Vany e Roque
08 – Edméia e Samuel Miquel
15 – Beatriz Rocha e Acácio
22 – Beth Menezes e Adriano Lúcio
29 – Cleusa Tatto e Agostinho

reCePÇÃo
01 – Ana Paula Brito e Jadson
08 – Alexsandra Janebro e Maria Andra
15 – Maria de Fátima e Valtelina
22 – Raquel Alves e Natasha
29 – Mayara e Nilda

sonoPLAstIA
01 – Felipe – Danilo – Diogo
07 e 08 – Ricardo – Sillas – Leonardo
14 e 15 – Felipe – Danilo – Diogo
21 e 22 – Ricardo – Sillas – Leonardo
28 e 29 – Felipe – Danilo – Diogo

dIrIGentes do CuLto
01 – Santana 
08 – Deividson
15 – Adriano Lúcio
22 – Dagoberto
29 - Santana

BerÇÁrIo – MAnHÃ
 Carmem, Cercila, Doracy, Irene

BerÇÁrIo – noIte
Euda, Isabel Bacelar, Ivone

PLAntÃo dIAConAL
01 – Acácio (2254-8409)
08 – Toninho (2554-1084)
15 – Manoel (2523-4836)
22 – Sergio (2053-0032)
29 – Samuel (2522-2742)

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!

 O mau humor
crônico é como 
a poluição que 

envenena o ambiente, 
prejudicando todos à 

sua volta

“Tomem cuidado para que ninguém abandone a 
graça de deus. cuidado, para que ninguém se Torne 
como uma planTa amarga que cresce e prejudica 
muiTa genTe com o seu veneno”. (Hb.12:16) 

alguém afirmou que só há dois tipos de pessoas no mundo: as nutridoras e as 
tóxicas. pessoas tóxicas contaminam o ambiente com ansiedade, tristeza, des-
contentamento, ódio, sentimento de vingança e mau Humor. um cientista, 
fazendo uma pesquisa sobre a sensibilidade das plantas, descobriu que um 
ambiente emocionalmente tóxico faz mal às plantas. se um ambiente tóxico 
faz mal até para as plantas, imagine para os filhos e para o cônjuge! quando 
alguém carrega dentro de si raízes de amargura, não apenas se autodestrói, 
como também vai contaminando as pessoas ao seu redor. veja como a toxina 
contamina: “o diretor de uma empresa passava por uma crise conjugal a qual 
provocava alguns conflitos. os dois formavam um “casal tóxico”. no domingo, 
por um motivo banal, brigaram mais uma vez e houve agressões físicas. pela 
manhã, ele saiu para trabalhar com raiva, ressentido e mal-humorado. passou 
com o carro pela portaria e não cumprimentou o porteiro. assim que entrou 
em sua sala, mandou a secretária chamar o gerente. quando o gerente entrou 
na sala, ele começou a falar alto e cobrar até o que o homem não devia, em 
termos de produção. ofendeu o rapaz, intoxicando-o. depois da reunião, o ge-
rente saiu da sala com os nervos à flor da pele e chamou o encarregado. quan-
do o encarregado entrou na sala, ele transferiu toda toxina recebida para o seu 
subordinado, cobrou além dos limites do bom senso, ofendeu o funcionário e 
o mandou produzir mais. ao sair da sala, o encarregado chamou o operador 
de máquinas e transferiu toda toxina que recebeu para o seu subordinado. gri-
tou, ofendeu e fez cobranças absurdas. o operador saiu e, em vez de produzir 
100 peças, terminou o dia com 70 peças. Foi para casa e, no caminho, ofendeu 
o cobrador do ônibus. ao chegar em casa, a esposa o recebeu com um bolo 
de chocolate, e disse: “Fiz para você. é o que você mais gosta”. ele olhou para o 
bolo e, com uma expressão facial de reprovação, disse: ‘já ganho pouco e o que 
sobra você fica gastando com bolo, não quero bolo coisa nenhuma’. a mulher, 
intoxicada pelo marido, joga o bolo no lixo. aí vem o filho e pede: ‘mãe, me dá 
um pedaço de bolo?’ ela lhe dá uma bronca sem razão e o manda para fora. o 
menino sai chorando e intoxicado. no caminho encontra o cachorro que quer 
brincar com ele. nervoso, ele chuta o cachorro, que sai correndo. lá na frente, 
o cachorro, intoxicado, encontra o gato e, sem razão, o provoca e o morde. o 
gato sai ferido e, intoxicado, encontra um rato que está passando. então, parte 
para cima do rato. o rato escapa, mas perde um pedaço do rabo. quando chega 
em casa, a ratinha vai brincar com ele. ele a empurra e diz: ‘sai pra lá, você não 
percebeu o que fizeram com o meu rabo?’ e uma confusão foi armada na casa 
do rato”. e preste atenção: para o diabo, quanto mais pessoas tóxicas e intoxica-
das, melhor é. quantos filhos estão contaminados pelo mau humor crônico dos 
pais? o lar não pode ser um lugar tóxico, mas, sim, nutridor. para que os filhos 
sejam criados emocionalmente saudáveis, os pais devem procurar viver a vida 
com espontaneidade e senso de humor. pais bem humorados se relacionam 
melhor com os filhos e têm mais sucesso no exercício da paternidade (ou ma-
ternidade). (extraído e adaptado – colaboração do ir.ricardo Turato)

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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evangelismo no cemitério – 9h
ensaio cj. vozes de adoração – 14h
reunião de oração – 20h (finanças)
reunião de oração/jejum – mulheres – casa da ir. célia brito
coolTeens – 19h30
ensaio cj. boas novas – 20h
ensaio cj.musical oanse – 9h
ensaio grupo de louvor – 13h 
café da Fidelidade – dia das crianças – 9h 
e.b.d. – 9h / Tempo de oração – Finanças – 17h45
culto de celebração da Fidelidade – 18h
ensaio cj. vozes de adoração – 14h
reunião de oração – 20h (missões) 
reunião de oração/jejum – mulheres – casa da ir. rejiane
coolTeens – 19h30
ensaio cj. boas novas – 20h
ensaio cj.musical oanse – 9h
ensaio grupo de louvor – 13h
momento novo – 19h 
e.b.d. – 9h / 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 – mulheres – casa da ir. antonia inês
coolTeens – 19h30
ensaio cj. boas novas – 20h
ensaio cj.musical oanse – 9h
ensaio grupo de louvor – 13h
e.b.d. – 9h / Tempo de oração – ibcF – 17h45
culto de celebração da comunhão – ceia do senhor – 18h
culto com a maior idade – 20h (encerramento ano 2009) 
ensaio cj. vozes de adoração – 14h
reunião de oração – 20h (gratidão)
reunião de oração – mulheres – casa da ir. juliana Feitosa
coolTeens – 19h30
ensaio cj. boas novas – 20h
ensaio cj.musical oanse – 9h
ensaio grupo de louvor – 13h 
momento novo – 19h
encontro casais (acima de 16 anos de casados)
e.b.d. – 9h /  Tempo de oração – gratidão – 17h45
culto de celebração da gratidão –  18h 

noVeMBro 2009

a alegria
de ser Família! 



dia 10 de OutubrO – realizou-se o passeio do dia das 
crianças. Foi um dia muito gostoso, embora não estivesse 
o sol que gostaríamos as crianças aproveitaram bastante! 
primeiro viram o exemplo de obediência da menina que 
servia naamã, depois puderam dar sete mergulhos na 
piscina, pular corda, jogar futebol, fazer um delicioso pic-nic 
e brincar mais até a hora de voltar!  deus seja louvado pela 
vida das nossas crianças e pelos pais e mães no apoio para a 
realização do passeio!

2 – dia 17 de OutubrO – realizou-se a Tarde de Talentos 
nas dependências da ibcF com a presença ativa (cerca 
de 90 participantes) das mulheres da ibcF, onde foram 
desafiados a se envolverem com as diversas atividades da 
oficina de talentos. Foi um gostoso momento de comunhão, 
aprendizado e diversão com vontade de quero mais. 
deus seja louvado pela vida das irmãs que participaram 
e das professas dedicadas em suas aulas com talentos 
abençoadores!

FALANDO AO CORAÇÃO

“porTanTo, quer comais, quer bebais ou Façais ouTra qualquer coisa, 
Fazei Tudo para a glória de deus.” – (1 co 10:31)  

COOLTEENS

para a glória de deus! 1 – Izabela de Araújo

1 – Cristiano Lucas 

(filho irm. Antonio e Maria Iracema)

4 – Ruth Brito

4 – Raquel (filha ir.Adelcino e Isabel Oliveira)

6 – Regina Celia Marques

6 – Vitor Luiz 

8 – Pr.Roberto 

9 – Evelyn Almeida (filha da ir. Vany)

10 – Natália Miguel  

11 – Natasha Camargo

11 – Valmir Melo

13 – Maura Mairene

13 – Priscila Gonçalves

14 – Valtelina Pifaneli

16 – José Custódio

17 – Andréa Leopoldino

18 – Simone Ferreira

19 – Márcia Morais 

20 – Sandro Soares

25 – Natalia Oliveira

28 – Bianca Feitosa

29 – Deise Bernardo 

29 – Lívia Christina Albuquerque

29 – Azeilto Vieira 

29 – Dioneide Albuquerque

ANIvERSARIANTES
DE NOvEMBRO

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

Os seis benefícios de um coração alegre: 
1. aformoseia o rosto (pv 15.13). a expressão dos pais pode 
facilitar ou dificultar o relacionamento com o filho.

2. a pessoa bem-humorada não faz tempestade em copo 
d’água (gl 5.22,23).

3. Torna o ambiente agradável (pv 21.9). uma pessoa alegre 
contagia o ambiente com positividade. 

4. contribui para a aproximação (pv 18.24). alguém disse que 
a distância mais curta entre duas pessoas é um sorriso. 

5. evita doenças psicossomáticas (pv 17.22). “a alegria faz bem 
à saúde. estar sempre triste é morrer aos poucos”.

6. Torna o dia prazeroso (pv 15.15). “Todos os dias são difíceis 
para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para 
as pessoas que têm coração alegre”.
lembre-se, o seu estado de espírito é o resultado da escolha 
que você faz logo pela manhã. uma pessoa que escolhe 
começar o dia com uma oração de gratidão, que lê uma 
porção das escrituras sagradas, que declara que jesus é o 
senhor da sua vida e que determina que ninguém irá estragar 
o seu dia, com certeza terá um belo dia pela frente, mesmo 
com adversidades.  pense nisso!

Fazer todas as coisas para a glória de deus é uma destas recomendações que somente os crentes 
em jesus entendem, ou na verdade nem sempre entendem. parece que temos uma espécie 
de dialeto que usamos em nossas conversas, trocando expressões supondo que todo mundo 
está entendendo, mas de fato ninguém está entendendo nada, ou cada um está entendendo 
do seu próprio jeito. muitos pensam que fazer todas as coisas para a glória de deus é agir como 
os jogadores de futebol que apontam para o céu após marcarem um gol, ou o formando que 
dedica seu diploma a deus, ou até cada instante que falamos ou pensamos crendo que tudo é 
homenagem a deus. Todavia, acredito que a expressão fazer todas as coisas para a glória de deus 
pode ser compreendido de outra maneira, isto é, fazer todas as coisas do jeito de deus porque 
somos controlados por deus-espírito santo, e tudo o que fazemos estamos cheios das virtudes 
dele. ou melhor, tudo o que fazemos em nosso dia-a-dia, e, não importa onde estejamos, ou 
com quem ou fazendo o que, temos atitudes de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. portanto, somente quem vê deus em tudo e 
tudo a partir de deus é capaz de fazer todas as coisas para a glória dele. somente quem se relaciona 
com deus como quem respira deus, sendo aos poucos pleno de deus, agindo de acordo com as 
virtudes de deus, refletindo no seu cotidiano a pessoa de deus.  (extraído e adaptado) 

Todos os dias, em quase todos os lugares ouvimos essa frase:” 
Faça a diferença!”e eu me pergunto: como fazer a diferença em 
uma sociedade em que todos os indivíduos são completamente 
diferentes? roupas diferentes, cabelos diferentes, gostos 
diferentes, uma imensa variedade de diferenças, posso afirmar 
que as pessoas nunca foram tão diferentes. e o que sobra para 
nós cristãos? atitudes... isso mesmo. coisas simples que farão com 
que você realmente faça a diferença. um recado dizendo:”jesus 
te ama” no orkut, arrumar as cadeiras da igreja, ajudar sua vizinha 
implicante a carregas as sacolas pesadas na volta do mercado, um 
sorriso para um irmão na fila do banheiro. enfim, são pequenas 
atitudes que farão uma grande diferença.e lembre-se: existe uma 
grande diferença entre: decidir fazer e fazer.decida fazer e faça a 
diferença! deus os abençoe! (mateus 5. 13-14)

Obs.: as reuniões de Novembro serão na ibCF às 19:30hs.

Faça a diferença, sendo diferente!


