
INTRODUTORES
06 – Aldenicio Viana e Debora Pifanelli
13 – Antonio Lucio e Zeni
20 – Carlos Araujo e Cleusa Tatto
27 – Assis e Edmea

RECEPÇÃO
06 – Alexsandra Luna e Amanda Loiola
13 – Antonio Lucio e Zeni
20 – Urubatan e Aurea Eunice
27 – Carla Rios e Damaris Oliveira

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

DIRIGENTES DO CULTO
06 – Santana 
13 – Dagoberto
20 – Fabiano
27 – Elizeu

DIRIGENTES E.B.D.
06 – Adelcino
13 – Ricardo Loiola
20 – Pr. Wasley
27 – Flávio Santos

DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
02 – Flávio 
09 – Fabiano
16 – Cesar Salviano
23 – Marcos
30 - Delfino

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

PLANTÃO DIACONAL
06 – Carlos (2073-6503)
13 – Flávio (2385-7322)
20 – Adelcino (2944-5856)
27 – Vitor (2623-5731)

CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (2205-3242 / 2071-2731 / 2079-0517)
Isabel Oliveira (2944-5856)
Josina (2741-8013)
Yraides (3493-6800)

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

“Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano 
foi encontrado em sua boca”. Quando insultado, não revi-
dava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-
-se Àquele que julga com justiça.Ele mesmo levou em seu 
corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que 
morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justi-
ça; por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram 
como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao 
Pastor e Bispo de suas almas(1 Pe.2:22-25).

Jesus nunca pediu aos Seus seguidores que O defendesse ou 
que tentassem algum resgate antes de ser crucificado. Creio que 
Ele também não precisa de nossa defesa hoje no período que co-
memoramos como Páscoa. Parece-me que cada geração passa por 
momentos em que parece que o mundo está prestes a sufocar os 
ensinamentos de Jesus, mas a luz da verdade sempre vence as tre-
vas. Certamente nós não somos a única geração de crentes que 
enfrentou perguntas difíceis e complexas sobre casamento, sexuali-
dade e violência. Assim sendo, devemos pregar e ensinar as Escritu-
ras e anunciar a vinda do reino de Jesus. Devemos arrepender-nos e 
ensinar os outros a viver vidas que estão honrando a Deus-Pai, mas a 
realidade de Jesus, o Salvador totalmente humano e totalmente divi-
no do mundo, vai sobreviver e prosperar apesar de qualquer debate 
secular ou desprezo por parte da sociedade atual.

Historicamente, a igreja que humildemente segue Jesus, 
amando uns aos outros e servir aos outros floresceu e mul-
tiplicou, enquanto que aqueles que sentiram a necessidade 
de perpetuarem o protesto contra essa realidade, foram 
varridos pelo cinismo público. Nós temos a mesma escolha 
hoje. Eu particularmente escolho o amor e servir. Foi a ma-
neira nova e radical da vida que Jesus nos mostrou na cruz 
sangrenta. Ele poderia ter convocado um resgate angelical 
e talvez algumas gerações teria recontado essa história. Em 
vez disso, Jesus se juntou a nós em nossos sofrimentos, deu 
a Sua vida, e permitiu que o mesmo Espírito Santo que Lhe 
trouxe do túmulo para a vida, é o mesmo que Ele deixou e 
que age em nós hoje. Essa é a história que sempre deve ser 
contada em todos os tempos. Membros da IBCF, lembrem-
-se: Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Voltou 
ao Céu, para um Reino estabelecido que não tem fim para 
nos preparar lugar, e, simultaneamente, nos deixou como a 
Igreja construída sobre Ele, a Rocha inabalável. Diante desse 
fato, Ele não precisa de defesa, mas Ele com certeza preci-
sa de seguidores que acreditam que devem viver como Ele 
viveu nesta Terra, talvez morrer como Ele fez, glorificando à 
vontade de Deus-Pai, mas, que certamente serão ressuscita-
dos como Ele foi, e viverem para sempre com Ele no Reino 
eterno. Maranata vem Jesus!
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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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Será que JeSuS realmente preciSa de nóS para defende-lo?

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

01 Reunião com crianças no Condomínio  
 Alamandas – 19hs

 Evangelismo E.E. Maria de Lourdes – 19h30

02 Reunião de Oração – 20hs (Paz)

03 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. 

 Samara Grizant - 09hs

 Evangelismo na Fundação Casa – 19h30

04 Coolteens – 19hs

 Reunião com os Adolescentes no

 Condomínio Alamandas – 19hs

 Ensaio Coral Boas Novas – 19h30

05 Ensaio Coral CREAR – 9hs

 Ensaio Coral Jovem – 10h30

 Jovens – Pequenos Grupos – 19hs

06 E.B.D  –  9hs

 Culto de Celebração da Paz – 18hs

07 Evangelismo E.E. Maria de Lourdes

 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs

 Aula de Música Harmonia – 17hs

 Aula de Música Teoria  - 18hs

 Aula de Música Instrumental – 19hs

 Aula de Música Coral Boas Novas – 20h30

08 Reunião com crianças no Condomínio

 Alamandas – 19hs

 Evangelismo E.E. Maria de Lourdes – 19h30

09 Reunião de Oração – 20hs (Alegria)

10 Reunião de Jejum e Oração na casa 

 da ir. Dileuza  – 9hs

 Evangelismo na Fundação Casa – 19hs

11 Coolteens – 19hs

 Reunião com adolescentes no Condomínio 

 Alamandas – 19hs

 Ensaio Coral Boas Novas – 19h30

12 Ensaio Coral CREAR – 9hs

 Ensaio Coral Jovem – 10h30

 Visita ao Abrigo Vovô Nelson – saída da

  IBCF as 13hs

13 Café da Fidelidade- 9hs

 EBD – 10hs

     Culto de Celebração da Alegria – 18hs

14 Evangelismo E.E. Maria de Lourdes

 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs

15 Reunião com crianças no Condomínio

 Alamandas – 19hs

 Evangelismo E. E. Maria de Lourdes – 19h30

16 Reunião de Oração – 20hs (Esperança)

17  Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. 

 Leonira – 9hs

 Evangelismo na Fundação Casa – 19hs

19 Evangelismo de Páscoa

 Coolteens - Passeio

20 EBD – 9hs

 Culto de Celebração da Esperança – 18hs

22 Reunião com as crianças no Condomínio 

 Alamandas – 19hs

 Evangelismo E.E Maria de Lourdes – 19h30

23 Reunião de Oração (Amor) – 20hs

24 Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. 

 Luzia – 9hs

 Evangelismo na Fundação Casa – 19hs

25 Coolteens – 19hs

 Reunião com os Adolescentes no prédio 

 da ir. Maria Rosa – 19hs

 Ensaio Coral Boas Novas – 19h30

26 Ensaio Coral CREAR – 9hs

 Ensaio Coral Jovem – 10h30

 Chá Feminino – 15h30

 Jovens – Encontrão – 19hs

27 EBD Especial de Páscoa – 9hs

 Culto de Celebração da Páscoa – 18hs

28 Evangelismo E. E. Maria de Lourdes

 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs

 Aula de Música Harmonia – 17hs

 Aula de Música Teoria – 18hs

 Aula de Música Instrumental – 19hs

 Aula de Música Coral IBCF – 20h30

29 Reunião com as crianças no Condomínio 

 Alamandas – 19hs

 Evangelismo E. E. Maria de Lourdes – 19h30

30 Reunião de Oração (Paz) – 20hs



Já ouvi isso milhares de vezes, e, cada vez mais as pessoas 
não cristãs estão se afastando das igrejas, embora gostam de 
ouvir sobre a pessoa, o ministério e o poder de Jesus, todavia, 
não querem ter nenhum relacionamento com os crentes. Os 
crentes que as pessoas não crentes têm visto, têm convivido, 
são pessoas fáceis de não gostar, fácil culpar, fácil de descar-
tar quando nos machucamos. Entretanto, muitas pessoas que 
agem assim, não conhecem Jesus de fato. Pensam que O co-
nhecem apenas por verem um retrato pintado em sua memó-
ria e que condiz com o seu próprio gosto, todavia, esquecem 
que o Jesus da Bíblia, é totalmente diferente.  Jesus nos chama 
para negar a mesmos e tomar a nossa cruz (Mt.16:24). Jesus 
pede para odiarmos a esperança que temos em nós mesmos, 
parentes, amigos, governo, dinheiro, para nos envolvermos com 
a Sua esperança que é incomparável(Lc.14:26). O verdadeiro 
Jesus nos pede para acreditarmos em coisas impossíveis, um 
nascimento de uma virgem(Mt.1:23), os mortos ressuscitados 
para a vida(Jo.20:24-28), no Seu poder exclusivo de oferecer a 
vida eterna(Jo.14:6). Ele nos manda a não se preocupar, andar 
ansiosos com a própria vida(Mt.6:25), mas a confiar Nele e nem 

um pouco do nosso próprio desempenho, mesmo que ele é feito 
em Seu nome(Mt.7:21-23). O próprio Jesus nos ordenou amar 
as pessoas que Ele ama.(Nisto todos saberão que sois Meus 
discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros – Jo.13:35).

Se pensarmos bem, o verdadeiro Jesus é difícil, muito mais do 
que lidar com os cristãos tranqueiras, pois o verdadeiro Jesus exige 
que eu lide comigo mesmo, admitindo a miséria do meu coração 
e as riquezas da Sua graça, oferecido gratuitamente para mim, de 
modo que eu jamais poderia pagá-la de volta. Para conhecer e amar 
o verdadeiro Jesus, precisamos nos aprofundar em conhece-Lo de 
fato, não apenas ficar lembrando algo sobre Ele arquivado em nos-
sa memória.  Devemos permitir que Ele venha vivo para nós, hoje, 
para falar com a gente, para nos desafiar, para levar-nos lugares que 
nunca planejamos ir. E a reviravolta na história é a seguinte: Quando 
encontramos todos os tesouros que estão escondidos em Jesus, nós 
nos encontramos entre eles, nós e todos os outros cristãos tran-
queiras que achamos difícil amar, brilhando lá na caixa de jóias do 
Senhor. Quando conhecemos o verdadeiro Jesus, aprendemos que 
é impossível amar Jesus e não amar cristãos.        

Se você é uma pessoa jovem (menos de 35 anos), eu estou supondo que você já 
perguntou a si mesmo esta pergunta: “O que eu vou fazer com a minha vida”? Aque-
les de vocês em épocas posteriores, tenho certeza, que estão perguntando-se uma 
pergunta semelhante: “O que estou fazendo com a minha vida?” E aqueles em épocas 
posteriores da vida ainda estão se perguntando: “O que eu fiz com a minha vida”? 
Não importa que idade você está, é provável que esta questão é familiar para você. 
Você está se perguntando: Qual é a minha vocação?

Eu acho que essa é uma conversa importante, porque eu acredito que Deus nos 
colocou neste mundo com um propósito e um plano específico, conforme (Ef.2:10 – 
Porque somos feitura Sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais 
Deus preparou para que andássemos nelas). 

Mas às vezes ficamos muito presos a nossas carreiras como a nossa vocação. Pense 
nisso. Quando você encontra alguém pela primeira vez, qual é a segunda pergunta 
que você faz a ele(ela) logo depois do “Qual é o seu nome?” Você pergunta: “O que 
você faz?” Preste atenção em como o ap. Pedro se apresenta no livro de 2 Pe.1:1 – 
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé 
igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.

Você entendeu isso? O ap.Pedro está se apresentando aos seus leitores pela primei-
ra vez, dando-lhes uma informação acerca de si mesmo: Ele é um servo e apóstolo de 
Jesus Cristo.

Não é que ele não tem uma compreensão dos seus dons, ou que ele não está fa-
zendo perguntas sobre sua “vocação”, é simplesmente que ele se entregou totalmente 
a tudo o que Cristo chama para fazer. Ele vê sua vocação como, em primeiro lugar, um 
servo de Deus, e depois muitas outras coisas. E você como tem se apresentado aos 
outros? (Pr.Roberto) 

01 – Beatriz Miranda  
01 – Guilherme Miranda 
02 – Aline Costa 
02 – Cátia Albuquerque
02 – Raquel Seara 
02 – Thaís Albuquerque 
03 – Kamila Batista 
03 – Lucélia Lima
05 – Armando Eleutério 
06 – Mateus Onishi 
07 – Gabrielle (filha dos ir.Rodrigo e Mônica) 
07 – Gabrielle Melo 
09 – Thales (filho dos ir. Natanael e Marta)

10 – Cleusa Tatto 
10 – Maria Dileuza
10 – Matheus Albuquerque
10 – Rafael Santana
13 – Elaine Santos 
13 – Sidnei Coutinho 
13 – Natanael  Novo 
16 – César Tatto 
16 – Edilza Silva 
16 – Mônica Seara 
17 – Karine Lourenço 
17 – Namirdes Santos
17 – Nathalia Fagotti
19 – Eduarda (filha dos ir.Urubatan e Ana Paula) 
19 – Marco Aurélio (filho do ir.Allan)

20 – Gabriela Batista 
20 – Letícia Batista 
21 – Adaide Silva 
21 – Elizabete Menezes 
21 – Isabel Bacelar 
21 – Mariana Santos 
22 – Fernando Briques 
24 – Henrique Augusto 
24 – Matheus (filho dos ir.Valmir e Márcia) 
25 – Kelli Santos 
26 – Caroline Lourenço 
26 – Zenildes 
27 – Daniel Brito 
27 – Siomara Coutinho 
28 – Adelcino Oliveira 
29 – Luzia Guerreiro
30 – Andréia Kelly dos Santos 

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“para cada minuto que 
paSSamoS curtindo a 
noSSa raiva, perdemoS 
SeSSenta SegundoS de 
alegria!”

_missão ibCF

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

por que as pessoas 
gostam muito de 
Jesus, mas, não 
gostam dos cristãos? 

Cada família imperfeita e normal quer que os seus filhos te-
nham uma vida certa e perfeita. Assim, estabelecemos metas 
para o desenvolvimento do caráter e tentar criar um ambiente 
onde os nossos filhos possam amadurecer. Igreja, escola, equi-
pes esportivas, relações familiares, cursos diversos, cada um de-
les fornece um contexto em que os nossos filhos podem apren-
der a “ amar o teu próximo como a ti mesmo. “

Infelizmente, nossos “bons” objetivos podem ter de maneira 
absoluta nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. 
E nós, inadvertidamente, acabamos elevando os princípios pa-
gãos, em vez dos princípios cristãos. Muitas vezes, os pais (Cris-
tãos) têm como seu objetivo o de tornar seus filhos moralmente 

bons. É como se todo o propósito da vida espiritual de sua fa-
mília é a moldar aos seus filhos em cidadãos cumpridores da lei, 
que ficam fora de problemas.

O único problema com este objetivo é que ele roda em con-
traste com o que a Bíblia ensina. O evangelho não é sobre 
fazer as pessoas ruins terem boa moral, mas sobre fazer as 
pessoas mortas espirituais se tornarem vivas. Se ensinarmos 
a moralidade sem o poder transformador do Evangelho e da 
necessidade de uma vida totalmente entregue à vontade de 
Deus, então estamos elevando pagãos morais. Nós acabamos 
ensinando a coisa errada, porque temos os objetivos errados. 
Pense nisso! (continua)

_a família com alegria 

como criar uma criança pagã em um lar cristão!

uma palavra para aqueles 
que querem conhecer a 
sua vocação na vida!

Missões: Em fevereiro foi ministrado uma palestra para 40 professores, a respeito do 
evangelho. Também, fomos convidados a iniciar novas atividades de evangelismo no 
Hospital Planalto e na Escola de Inácio Monteiro.

EBD – Escola Bíblica Dominical:  Em fevereiro Iniciando com a classe única.

Missões: Em Março iniciou se as atividades de evangelismo no Orfanato Vovô Nelson, 
Escola Maria de Lourdes, Condomínio Alamandas e Fundação Casa.

EBD – Escola Bíblica Dominical:  Iniciou-se no segundo domingo de Março com nova 
disposição de salas e tema único sobre Missões.

_aconteceu em fevereiro e março


