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INTRODUTORES
04 – Roque e Bete Menezes
11 – Marcelo Fagotti e Francisca
18 – Ederson e Patricia
25 – Gilberto e Yumi

RECEPÇÃO
04 –  Dagoberto e Rosângela
11 – Juliana e Laryssa Custódio
18 – Loryene e Luciana Lima
25 –  Marcia Morais e Maria Andra

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

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

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

PLANTÃO DIACONAL
04 – Acácio (2254-8409)
11 – Toninho (2554-1084)
18 – Teixeira (2079-1016)
25 – Carlos Araújo (2073-6503)

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

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
Um dos mais impressionantes enunciados feitos pelo após-
tolo Paulo é a sua acusação de que os crentes da Galácia te-
riam abandonado o evangelho. “Estou admirado de que tão 
depressa estejais desertando daquele que vos chamou na 
graça de Cristo, para outro evangelho” [Gl.1.6]. Com essa 
declaração tão enfática, percebemos que os gálatas tinham 
falhado no teste crucial de discernir o verdadeiro evangelho 
de suas falsificações. Suas palavras não poderiam ser mais cla-
ras “ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse 
outro evangelho além do que já vos pregamos, seja maldito. 
Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: "Se 
alguém vos pregar outro evangelho além do que já rece-
bestes, seja maldito!” [Gl.1.8-9]. Essa advertência do apósto-
lo Paulo, expressada pelas suas palavras de espanto e tristeza, 
não é direcionada apenas para aquela igreja na Galácia, mas 
também para a nossa IBCF nos dias de hoje. Necessitamos de-
sesperadamente dar ouvidos a essa advertência. Atualmente 
temos encontrado falsos evangelhos não menos subversivos 
e sedutores do que aqueles encontrados e abraçados pelos 

gálatas. No nosso contexto, um dos falsos evangelhos mais 
sedutores é ignorar a autoridade de Deus. Entretanto, o Se-
nhor Jesus afirma em Sua Palavra: "aquele que tem os Meus 
mandamentos e os guarda, esse é o que Me ama; e aque-
le que Me ama será amado por meu Pai, e Eu também o 
amarei e Me manifestarei a ele"  [Jo.14:21]. Diante desse 
fato, temos que crer e demonstrar a todos os desobedientes 
ao nosso redor que, a obediência traz sorrisos de aprovação 
do Nosso Senhor  Jesus. E, se queremos ver a vontade do Se-
nhor em nossa vida, precisamos obedecê-Lo. Em outras pala-
vras, deve ser tão natural em nosso viver, obedecer ao Senhor, 
como para o pássaro a viver no ar e os peixes na água. O pe-
cado tende a nos escravizar, somos conscientes disso, porém, 
a  única maneira de libertar-nos da escravidão do pecado é 
oferecer-nos como escravos para a obediência. Isto significa 
um compromisso de nossas vidas para servir ao Senhor atra-
vés da obediência, pois somos mais vencedores vivendo a ver-
dadeira liberdade quando somos obedientes ao Senhor Jesus. 
(extraído e adaptado)
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“..mas o povo que conhece ao 
seu Deus se tornará forte e 

fará proezas...”Dn.11:32
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MAIS QUE VENCEDORES! 

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

E.B.D. - 9hs
II Oficina de Casais – 10hs
Culto de Celebração da Família – 18h
Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
Aula de Música – Adolescentes 19h00
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Reunião de Oração – 20hs (Finanças)
Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Valtelina – 9hs
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30
Aula de Música Lideres – 20hs
Ensaio Conjunto Boas Novas – 20hs
Reunião com os adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Ensaio Grupo de Louvor (somente banda) – 8hs
Testes para Vocal do Grupo de Louvor – 9h30
Ensaio Coral CREAR - 09h30
Passeio/Evento Cultural Jovens – 19hs
Café da Fidelidade –  9hs
E.B.D - 10hs
II Oficina de Casais – 10hs
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs
Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
Aula de Música – Adolescentes 19h00
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Reunião de Oração – 20hs (Missões)
Acampamento Adolescentes em Bertioga – saída da IBCF as 07hs
Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
 Ensaio do Conj. Boas Novas – 20hs
Ensaio coral CREAR – 09h30
Sabor e Gastro Jovens – 19hs
Encontrão – Jovens – 19hs
E.B.D. -  9hs
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h
Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
Aula de Música – Adolescentes 19h00
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Reunião de Oração – 20hs (IBCF)
Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Bete Custódio – 9hs
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30
Aula de Música Lideres – 20hs
Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Ensaio do Conj. Boas Novas – 20hs
Ensaio Grupo de Louvor (somente banda) – 8hs
Ensaio Coral CREAR – 09h30
Chá Feminino – 15hs
E.B.D. - 9hs
II Oficina de Casais – 10hs
Culto de Celebração Ceia – 18h
Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
Aula de Música – Adolescentes 19h00
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Culto de Celebração Maior Idade – 20hs
Reunião de Oração – 20hs (Família)
Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Miriam Gonçalves – 09hs
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30
Aula de Música Lideres – 20hs
Vigília de Oração – 20hs



A nossa mente é um computador fantástico. Nela arquivamos 
tudo o que vemos, o que lemos, etc. Os nossos pensamentos vêm 
e vão e ficam gravados na nossa mente, tanto os bons como os 
ruins, ficam lá. Temos a capacidade de pensar o que queremos. 
Se imaginarmos um homem matando o outro, nós podemos criar 
a cena em nossa mente. Por outro lado, podemos imaginar uma 
cena maravilhosa em que vemos o Senhor Jesus Cristo, acompa-

nhado de muitos anjos descendo dos céus. Enfim, podemos mon-
tar o quadro que queremos em nossa mente. Podemos dar asas à 
nossa imaginação e sonharmos acordados ou dormindo com aqui-
lo que queremos. Quão poderosa é a nossa mente! O que o texto 
acima sugere que devemos concentrar os nossos pensamentos nas 
coisas lá do alto. Que em nosso dia-a-dia, esse desafio seja por nós 
praticado até a volta do Senhor Jesus! Maranata, vem Jesus! 

Todos sabem que a pressão na escola é barra! Antes os professores eram vistos como mo-
delos no agir e principalmente no falar. Hoje as coisas mudaram. Os professores, claro que 
há exceções, não fazem por merecer nenhum respeito de seus alunos. Muitos usam palavras 
chulas, sujas na sua comunicação. Entre os alunos também não há mais o respeito pelo pro-
fessor. Na sua maioria, os alunos têm um comportamento totalmente inadequado aos mol-
des cristãos. Os namoros desrespeitosos, palavreado, sexo livre, desonestidade nas provas 
(cola), etc. Veja que tudo parece ser uma escuridão. Portanto, é preciso luz nessas trevas. A 
luz é você. (“Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.” Mt 5.14, 16).
Podemos dizer que nossa escola é como uma cidade totalmente escura. Nós somos as luzes 
que, à medida que se tornarem fortes, serão vistas como referenciais. A nossa luz começa 
a brilhar à medida  que:

1. Deixamos de colar nas provas.
2. Deixamos de cabular aulas.
3. Confrontamos os professores e colegas com a Bíblia.
4 Pregamos a Bíblia.
5. Agimos de forma diferente nas competições esportivas.
6. Agimos com respeito às autoridades.
7. Tratamos com dignidade os mais humildes.
8. Temos boas notas.
9. Zelamos pelo nosso palavreado.
10. Selecionamos nossas amizades.
11. O nosso namoro seja dentro dos padrões de Deus. 

Pense nisso! (extraído e adaptado) 

01 - Cristiano 

       (filho dos ir. Antonio e Iracema) 

01 - Izabela Santos

04 - Raquel Oliveira

04 - Ruth Araújo 

06 - Regina Célia 

06 - Vitor Brito

06 - Samuel Silva 

       (filho dos ir.José Eduardo e Loide) 

08 - Pr.Roberto Brito

10 - Natália Miguel 

11 - Natasha Rebeca

11 - Valmir Melo 

13 - Priscila Santos 

14 - Valtelina Pifaneli 

16 - José Custódio 

18 - Simone Ferreira 

19 - Leonardo 

          (filho dos irm.  Beto e Adriana)

20 - Sandro Santos 

20 - Sara Lourenço 

22 - Luciana Santos 

25 - Natália Oliveira 

28 - Bianca Feitosa 

28 - Isabella 

       (filha dos irm. Ricardo e Carla Turato)  

29 - Azeilto Lima 

29 - Deise Santos 

29 - Dioneide Albuquerque

29 - Lívia Albuquerque

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _coolteens

“A VERDADE DE 
DEUS NÃO PODE 
SER DESTRUÍDA."

_missão IBCF

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

Pureza 
de Mente

“QUANTO AO MAIS, IRMÃOS, TUDO O QUE VERDADEIRO, TUDO O QUE É HONESTO, TUDO  
O QUE É JUSTO, TUDO O QUE É PURO, TUDO O QUE É AMÁVEL, TUDO O QUE É DE BOA FAMA,  
SE HÁ ALGUMA VIRTUDE, E SE HÁ ALGUM LOUVOR, NISSO PENSAI.”  (FP. 4.8).

4. DEIXAR AS FAMÍLIAS INVADIREM O ESPAÇO DO CASA

“As famílias apenas invadem o espaço do casal quando os cônjuges permitem que a ‘herança’ delas seja mais imperativa do que a vontade 
dos dois”, afirma a educadora e mediadora de conflitos Suely Buriasco. Essa é uma questão bastante complexa, porque muitas vezes essa 
invasão é permitida de forma inconsciente. A falta de assertividade e de definição em relação ao papel de pais, mães e sogros na organi-
zação da nova família (leia-se: marido e mulher) é que causa tantos problemas. Portanto, o casal deve preservar a sua privacidade como 
algo sagrado. Eles precisam ser maduros o suficiente para resolver seus próprios problemas em seu espaço íntimo, através da obediência 
aos princípios da Palavra de Deus, aos princípios aprendidos nas classes de E.B.D., e, quando for necessário, por não haver consenso no 
assunto tratado, busque ajuda com os pais, amigos, padrinhos, líderes da IBCF.  Pense Nisso!

_a família com alegria 

Saiba como se livrar dos sete hábitos que  
transformam a vida dos casais em um CAOS!

Convivência na escola

TODAS AS 3ª FEIRAS: Tempo precioso de ensino da Palavra de Deus as crianças 
moradoras do prédio, vizinhas da ir. Maria Rosa. Está sendo ministrado o tema: Deus 
Criador. Responsáveis irmãs: Maria Rosa, Ruth e Daniela Costa. Deus seja louvado pelo 
excelente trabalho de alcançar realizado pela equipe. 

NO DIA 01 DE OUTUBRO: nasceu a Luiza (filha dos ir. Ricardo e Ana Paula Miranda) 
com 3.755Kg, 49 cm. Parabéns Papais, Deus os abençoe!

NO DIA 12 DE OUTUBRO: realizamos o Acampamento do CREAR. Tempo precioso 
de adoração, muita comunhão e diversão, bem como  aprendizado da Palavra de Deus, 
acerca do tema: O Grande Prêmio. Deus seja louvado pela vida dos amados e amadas 
pertencentes ao CREAR e pela vida dos pais patrocinadores e dos líderes organizadores!

NO DIA 19 DE OUTUBRO: as mulheres da IBCF participaram do Passeio Anual da Saibres 
no Hotel Ilha Morena na cidade de Caraguatatuba-SP, com o tema: A casa do Oleiro. Deus 
seja louvado pela vida das amadas participantes e pela vida dos dos líderes organizadores!

NO DIA 20 DE OUTUBRO: realizamos o Encontrão dos Jovens. Tempo precioso de 
adoração, comunhão e muita amizade. Deus seja louvado pela vida dos amados e 
amadas participantes  e pela vida dos líderes organizadores!

NO DIA 28 DE OUTUBRO: realizamos a Comunhão Mais que Vencedores com a 
degustação de um excelente “Baião de dois”, para oferta a Construção do Projeto 
CREAR. Deus seja louvado pela vida dos organizadores e participantes. 

_aconteceu em outubro


