
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração da Família – 18h
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Reunião de Oração – 20hs (Finanças) 
Aula de Música – Líderes 20hs
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Iracema)
Aula de Música – Vozes 20hs 
 Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio Grupo de Louvor – 13h30
Coolteens – Passeio ou atividade na IBCF
Café da Fidelidade – Dia das Crianças –  9hs
E.B.D. – 10hs 
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs
Aula de Música Adolescentes 19h30
Reunião de Oração – 20hs (Missões)
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Rosângela Moreira)
Coolteens na IBCF – 19h30
Aula de Música – Vozes 20hs 
 Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio do Grupo de Louvor – 13hs
Chá de Bebê da irm. Amanda Loiola – 15hs
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (IBCF)
Aula de Música – Líderes 20hs 
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Marta)
Aula de Música – Vozes 20hs 
 Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30
Festa Missionária das 11hs-18hs
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração da Comunhão – 18hs
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (Gratidão)
Aula de Música – Líderes 20hs
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Danielle Barrios)
Coolteens na casa – 19h30
SAIBRES - Passeio Anual
Aula de Música – Vozes 20hs 
Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração – Gratidão – 18h
(com apresentação especial Pr.Gerson Borges)
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INTRODUTORES
02 – Samuel e Maria do Carmo
09 – Luiz Fernando e Miriam Chavez
16 – Julio e Neusa Turato
23 – Manuel Takume e Regina
30 – Marcelo Fagotti e Sara Alves

RECEPÇÃO
02 – Ester Reis e Loryene
09 – Roberson e Marcia Morais
16 – Maria de Fátima e Mayara
23 – Manoel Soares e Maria do Socorro
30 – Marta e Mariana

SONOPLASTIA
01 e 02 – Diogo, Mateus e Jônatas
08 e 09 – Ricardo e Henrique
15 e 16 – Sidnei e Danilo
22 e 23 – Diogo, Mateus e Jônatas
29 e 30 – Ricardo e Henrique

DIRIGENTES DO CULTO
02 – Elizeu 
09 – Dagoberto
16 – Urubatan
23 – Elizeu
30 – Dênis

BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE 
02 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene,  
Irene, Isabel Bacelar e Ivone
09 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene,  
Irene, Isabel Bacelar e Ivone
16 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene,  
Irene, Isabel Bacelar e Ivone
23 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene,  
Irene, Isabel Bacelar e Ivone
30 - Cercila, Doracy, Euda, Gildene,  
Irene, Isabel Bacelar e Ivone

PLANTÃO DIACONAL
02 – Teixeira (2079-1016)
09 – Samuel (2522-2742)
16 – Acácio (2254-8409)
23 – Manoel (2523-4836)
30 – 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

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

As bênçãos do dia-a-dia são muitas vezes esquecidas. Ainda as-
sim, Deus que é rico em doar, a cada dia nos cumula de benefí-
cios. Neste período, por exemplo, pense em algumas coisas que 
temos recebido, porém não as consideramos, e, expresse a Deus 
a gratidão por elas: 

• pulmões que funcionam bem e invariavelmente (10 a 15 vezes 
por minuto)

• ossos que protegem os órgãos vitais e músculos que mantém 
os ossos no lugar. 

• um bom sistema imunológico que combate as doenças
• um coração incansável bombeando 4 litros de sangue que per-

correm 72.000 quilômetros de vasos sanguíneos.
• uma temperatura corpórea que permanece constante.
• nossos 5 sentidos (olhos para ver o amanhecer, ouvidos para 

ouvir a voz de alguém querido(a), nariz para cheirar o frescor 
do orvalho, tato para desfrutar de um abraço, e paladar para 
saborear o alimento diário).

• células nervosas que enviam mensagens a outras partes do 
corpo.

• um sistema digestivo que leva alimento a todas as células do 
corpo.

• a capacidade e desejo de sair da cama de manhã.
• um lugar onde morar e trabalhar.
• família e amigos amorosos e estimuladores e a oportunidade 

de expressar nosso cuidado para com eles.
• um relacionamento íntimo com Deus-Pai por meio do Senhor 

Jesus Cristo.
• as mudanças das estações, que nos faz recordar as diferentes 

épocas de nossas vidas.
• a rotação da Terra, que nos dá o dia e a noite.
• momentos de reflexão silenciosa e lembranças agradáveis.
• o dom de uma boa gargalhada, a capacidade de rir dos nossos 

erros.
• o participar da IBCF, a igreja, a família cristã que o Senhor nos 

tem dado para nos edificar, nos encorajar, nos admoestar e 
preservar e esperança da volta do Senhor! Maranata, vem  
Jesus! e, aprendermos e praticarmos:

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

OUTUBRO  2011
www.ibcf.com.br
 11  20712731

“BENDITO SEJA O SENHOR, QUE DE DIA EM DIA NOS CUMULA DE BENEFÍCIOS; 
O DEUS QUE É A NOSSA SALVAÇÃO”(SL.68:19).

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

É melhor DAR! 



A poetisa Gabriela Mistral, chamando a atenção a respeito do des-
cuido para com os pequenos, diz: Somos culpados de muitos erros 
e muitas falhas. Mas o pior crime é abandonar as crianças, despre-
zando a fonte da vida. Muitas das coisas que precisamos podem 
esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos 
estão se formando, seu sangue é produzido, e seus sentidos estão 
se desenvolvendo.

Para ela não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ante 
tais considerações, verifiquemos como anda nossa permanência 
com nossos filhos.

Considerando, é claro, tanto a quantidade quanto a qualidade 
dessas horas. Se dispomos de pouco tempo com nossos filhos, 
busquemos aproveitar ao máximo esse tempo. Por isso, em vez 
de assistir televisão juntos, vamos passear juntos. Vamos andar de 
bicicleta, jogar bola. Ouvir as histórias das crianças. A maravilhosa 
encenação que é um dia infantil. Tenhamos paciência e tempo 
para ouvir todos os detalhes. Da borboleta que pousou na rosa 
até o gato que subiu na mesa e lambeu o pão com doce. Existem 

pais que não conseguem entender o que seus filhos falam quando 
esses começam a dizer as primeiras palavras, a comunicarem-se. 
Precisam de um tradutor, que normalmente é a babá. Isso é resul-
tado da falta de convívio entre os pais e os filhos. Estejamos aten-
tos. Dediquemos todos os momentos possíveis aos nossos filhos. 
Aprendamos a fazer muitas coisas em conjunto. Aproveitemos to-
dos os tempinhos. Enquanto lavamos o carro a quatro mãos, pai 
e filho, conversemos a respeito da escola, das suas vontades, dos 
seus anseios. E não nos esqueçamos de criar tempo para ouvir, 
falar, conversar, trocar ideias. Dediquemos um dia, em sete, na se-
mana, para ouvir o coração do nosso filho bater compassado e nos 
confidenciar o que ele almeja para si, para sua vida, para o mundo. 
Organize a sua vida. Reconsidere as suas atitudes perante a exis-
tência, melhorando-as. Não se envolva tanto com o trabalho pro-
fissional ao ponto de seus filhos não terem espaço para estar com 
você. Conseguir recursos para manter a família é louvável, mas se 
você não passar valores reais aos seus filhos, eles não conseguirão 
administrar os bens que lhes chegam às mãos. Cultive, portanto, o 
amor, o diálogo, o carinho, pois o ser humano não consegue viver 
sem emoção, sentimento, ideais e virtudes.

Quando fazemos o nosso melhor, provavelmente não cometeremos erros graves. E, quando 
“pisarmos na bola” de vez em quando, o melhor a fazer é reconhecer o erro e seguir em 
frente. Todavia, muitos de nós gastamos muito tempo e esforço tentando justificar ou des-
culpar nossos pecados e erros. Na verdade, é muito mais fácil confessar os pecados, pedir 
perdão a Deus, buscar o perdão dos demais envolvidos e seguir em frente. É o nosso orgu-
lho que nos impede de reconhecer nossos erros, e talvez seja este o motivo de o orgulho 
ser considerado como o principal pecado. Ele impede que peçamos perdão, nos faz mentir 
e muito, o que rompe nossa intimidade com Deus.
Como é que você age quando está sozinho(a)? Como é que você lida com situações que 
podem violar sua integridade? Viver uma vida descompromissada é como negar a Jesus.
É sempre importante para nós passarmos tempo com o Senhor, ainda mais quando preci-
samos limpar o nosso coração. Jesus sempre nos convida a termos comunhão com Ele, Ele 
sempre nos perdoa.  
Portanto, peça que o Senhor o perdoe de tudo o que não foi perdoado(a), lembrando que 
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e 
nos purificar de toda injustiça (1Jo 1:9). Aceite o Seu perdão. Corrija o que for neces-
sário. E comece a viver a vida que o Senhor escolheu para você! 

01 André (filho dos irm. Luis e Fabiana)

01 Samara Santana
01 Pámela Oliveira
02 José Santana
04 João Pedro (filho dos irm. Ailton e Andréa)

06 Sérgio Moura
06 Orlei Junior
06 Débora Santos
07 Alexandre Fernandes
08 Maria das Graças (Leila)
09 Edivan Reis
10 Eduardo (filho da irm. Áurea Eunice)

10 Maria do Socorro
11 Rosângela Moreira
11 Denis Siqueira
13 Catiana Santana
13 Eduardo Maia
14 Paulo Britto
14 Nilson Reis
15 Vitor (filho dos irm. Alexsander e Sara)

16 Andréa Silva
16 Julia (filha dos irm. Isaú e Liliane)

16 Julio (filho dos irm. Cesar e Kelly)

18 Ana Paula Brito
20 Raquel André
20 Luiz Fernando
21 Orlando Silva
21 Josina Barrios
21 Larissa (filha dos irm. Ricardo e Carla)

25 Camila Tatto
27 Lenira Ferreira
27 Julia Siqueira
28 Aline Silva
28 Ailton Silva
28 Edmilson Azevedo
30 Willian Aparecido
30 Celidalva Jesus
31 Rosa Lira

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _coolteens

“MENTES SÃO COMO 
PARAQUEDAS. ELES 
FUNCIONAM MELHOR 
QUANDO ELES SÃO 
ABERTOS!”

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

Tempo 
para os 
filhos! 

DÁ INSTRUÇÃO AO SÁBIO, E ELE SE FARÁ MAIS SÁBIO; ENSINA AO JUSTO, 
E ELE CRESCERÁ EM ENTENDIMENTO(PV 9:9)

Por amor nos casamos, geramos filhos, abrigamos os idosos, hospedamos os parentes e amigos, ajudamos os carentes, mas a nossa 
confiança, a nossa dependência está em Deus. Ele é a fonte de todos os recursos. O cônjuge falha, os filhos praticam hábitos nunca por 
nós ensinados, os vizinhos cometem injustiças, irmãos, por vaidade nos humilham, mas a nossa segurança continua em Deus nunca nas 
pessoas humanas. Sentimo-nos mais fortes quando, em oração, entregamos nas mãos do Senhor o motivo da nossa aflição e aguardamos 
em silencio a solução que Ele tem guardado para nós. Cada dia, Deus apresenta aos Seus filhos amados possibilidades incríveis a serem 
exploradas com Ele. Lembremo-nos sempre de que Ele é o Criador e nosso amorável Pai. Não importa em que condição nos encontremos, 
Ele pode criar algo novo em nós, para nós e por meio de nós. Que grande motivo para o louvor! Pense Nisso! 

_a família com alegria 

Onde buscar o Socorro?

Acertando 
as Contas

04,11,18,25/09  – No período da manhã (EBD), tivemos a primeira Oficina para 
os casais com o tema: Doando Honra. Aulas abençoadoras, com a presença de muitos 
casais. Foi um período de grande aprendizado da Palavra de Deus, com diversas aulas 
especiais, ministradas pelo Pr.Roberto e Miss.Jonathan Matews. O encerramento 
foi abrilhantado por uma peça de teatro e com o suculento almoço, e, entrega de 
certificados aos participantes. Louvado seja o Senhor pela vida dos participantes! 
Louvado seja o Senhor pela equipe organizadora!

17/09 – Encontro do Momento Nosso:  Foi um tempo maravilhoso de comunhão, 
com a palestra especial ministrada pelo ir.Ricardo Loiola. Louvado seja o Senhor pela 
equipe organizadora! Louvado seja o Senhor pela vida dos participantes!

14/08 – Realizamos o Chá do Bebê da ir.Carla Turato: Foi um período de grande 
comunhão, confraternização com os membros da IBCF e os familiares, abrilhantado com 
a palestra especial da ir.Célia Brito. Louvado seja o Senhor pela vida dos participantes! 
Louvado seja o Senhor pela equipe organizadora!

27/09 – Realizou o culto do Ancião com o grupo da Maior Idade da IBCF. Bom 
período de testemunho, comunhão, e aprendizado da Palavra de Deus com o ministrar 
especial pelo Missionário Jonathan Mathews. Louvado seja o Senhor pela vida dos 
participantes! Louvado seja o Senhor pela equipe organizadora!

_aconteceu em agosto


