
INTRODUTORES
06 – Regina Marques e Sueli Reis
13 – Agostinho e Antonia Inez
20 – Ailton e Andreia Almeida
27 – Aldenicio e Debora Pifanelli

RECEPÇÃO
06 – Alexsandra Luna e Amanda Loiola
13 – Carlos Gregório e Camila Paiva
20 – Paulinho e Elaine Santos
27 – Cesar Tatto e Aurea Eunice

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

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

DIRIGENTES E.B.D.
06 – Flávio Santos
13 – Célia Brito
20 – José Santana
27 – Reginaldo Jr.

DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
09 – Pr. Roberto Brito, 16 – Ricardo Turato
23 – Fabiano, 30 – José Santana

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

PLANTÃO DIACONAL
06 – Sergio (2053-0032), 13 – Samuel 
(2522-2742), 20 – Toninho (2554-1084), 
27 – Acácio (2254-8409)

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

Fiquei muito alegre quando me convidaram, dizendo: 
“Vamos até a casa do SENHOR”! (Sl.122:1)

Estatísticas recentes mostram que há um número crescen-
te de evangélicos que estão firmes em sua fé, mas que 
são flácidos, infiéis, volúveis em sua prática de realmente 
reunir-se com seus irmãos e irmãs no tempo de celebração 
e adoração da igreja local. Embora haja 52 domingos no 
ano vigente, a grande maioria dos membros participam no 
máximo de 28 dos cultos de celebração ou classe da EBD, 
ou seja, uma média de duas vezes por mês. Quais são os 
motivos desses membros faltantes?

Férias e Feriados:  para aproveitar o tempo com os filhos 
e demais familiares e amigos, e a folga no emprego para 
algumas viagens. (Total de 7 domingos) 

Esportes:  os filhos estão inscritos na escola de futebol e a 
maioria dos jogos são realizados nos fi nais de semana, princi-são realizados nos finais de semana, princi-
palmente nas manhãs de domingo. (Total de 9 domingos)

Doença:  tanto com os filhos menores, como também com os 
pais, avós e demais familiares, podendo acrescentar também 
o animal de estimação. E, a doença sempre ataca a família nos 
fins de semana.  (Total de 4 domingos)

Visitas ou Visitantes: familiares que moram no interior ou 
em bairros mais distantes. Parentes que visitam a cidade para 

fazer algumas compras e aproveitam a oportunidade de virem 
à nossa casa. Visitas diversas a outras igrejas que nos chamam 
atenção ou por alguma apresentação especial, batizado de 
familiares e amigos, etc. (Total de 4 domingos)

Trabalho, Estudo, Cansaço, ou Má Vontade:  fato de ser 
convocado a trabalhar, ou estudar para as provas finais de 
curso, ou reunir-se com outros estudantes para terminar tarefa 
escolar. Simplesmente por estar bem cansado e a maioria das 
vezes com má vontade que sempre ataca no domingo. (Total  
de 4 domingos)

É necessário que cada membro da IBCF possa avaliar de fato 
a sua frequência aos cultos de celebração, lembrando que o 
domingo é o dia do Senhor, dia em que temos o privilégio de 
chegar diante de Deus junto com  uma comunidade de santos(os 
notáveis sobre a terra) que mantém a uma confissão de espe-
rança em Jesus. Evitando que o exagero do lazer, do conforto, 
do trabalho e das outras coisas mais, tornam-se ídolos que nos 
impedem de adorar ao Senhor em espírito e em verdade com os 
outros demais irmãos em Cristo. E, assim, aproveitando o fato 
de que graça de Jesus é apresentada semana após semanas pela 
mensagem poderosa da Palavra de Deus. Afinal, a verdade de 
(Sl.84:10), nos desafia: Passar um dia no Teu templo vale 
mais que viver mil dias em qualquer outro lugar. Prefiro 
ficar humildemente à entrada da Casa do meu Deus a viver 
em ricas casas, onde existe pecado e maldade. 

SECRETÁRIA seg. à qui. 13h às 17h / secretaria@ibcf.com.br  
 20712731 – 20790517 – 2205-3242 PASTOR seg. à sex., 9h às 20h IBCF
www.ibcf.com.br

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

fará proezas...”Dn.11:32
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Você é um frequentador em tempo parcial da IBCF? 

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 
06 – E.B.D. - 9hs, Aula Grupo de Louvor (instrumental/vocal) – 16hs
        Culto de Celebração da Família – 18hs
07 – Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
        Aula Adolescentes – 17h30, Evangelismo na Escola E. Maria de Lourdes – 19hs
        Aula de Música para Lideres – 19h30
08 – Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
09 – Reunião de Oração – 20hs (Finanças)
10 – Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Irene – 9hs, 
        Reunião com os adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
        Evangelismo na Fundação Casa – 19h30
11 – Evangelismo na Escola E. Maria de Lurdes – 9hs
        Ensaio Conjunto Boas Novas – 20hs
12 – Passeio Dia das Crianças para o Acampamento Palavra da Vida  
        em Atibaia/SP (saída da IBCF as 7h00)
13 – Café da Fidelidade  –  9hs
        Ensaio Grupo de Louvor as 15h45
        Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs
14 – Ensaio Vozes de Adoração – 15h30, Aula Adolescentes – 17h30
        Evangelismo na Escola E. Maria de Lourdes – 19hs
        Aula de Música para Lideres – 19h30
15 – Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
16 – Reunião de Oração – 20hs (Missões)
17 – Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Rosangela Moreira  – 9hs
        Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
        Evangelismo na Fundação Casa – 19h30
18 – Evangelismo na Escola E. Maria de Lurdes – 9hs
       Coolteens – 19hs
       Ensaio Conjunto Boas Novas – 20hs
19 – Ensaio Coral CREAR – 8h45
        Coral Adolescentes – 10h30
        Ensaio Grupo de Louvor – 12h45
        Jovens – Encontrão na IBCF – 19h00
20 – E.B.D. - 9hs
       Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18hs
21 – Conjunto Vozes de Adoração – 15h30
        Aula Adolescentes – 17h30
        Evangelismo na Escola E. Maria de Lourdes – 19hs
        Aula de Música para Lideres – 19h30
22 – Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
23 – Reunião de Oração – 20hs (IBCF)
24 – Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Rosicler   – 9hs
        Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
        Evangelismo na Fundação Casa – 19hs
25 – Evangelismo Escola E. Maria de Lurdes – 9hs
        Retiro SAIBRES – saída da IBCF as 15hs
27 – E.B.D. - 9hs
        Ensaio Grupo de Louvor – 15h45
        Culto de Celebração e Ceia do Senhor  – 18hs
28 – Conjunto Vozes de Adoração – 15h30
        Aula Adolescentes – 17h30
        Aula Conj. Boas Novas – 19h30
29 – Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
30 – Reunião de Oração – 20hs (Casa Harmoniosa)
31 – Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Edméa  – 9hs
        Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Se você estiver interes-
sado em participar do 
Evangelismo na Funda-

ção Casa, procure 
 as secretárias.



De maneira bem cuidadosa devemos mencionar as respostas às 
orações que tenhamos recebido. Não seria nem prudente, nem 
adequado, nem mesmo possível mencioná-las todas, pois existi-
rão assuntos de oração entre Cristo e a alma que jamais deverão 
ser reveladas, a não ser junto a pessoas especiais ou em ocasiões 
especiais. Algumas partes da nossa comunhão com o Senhor Je-
sus são por demais sagradas, por demais espirituais, por demais 
celestiais para serem mencionadas – mas a maioria das respostas 
do Senhor aos nossos pedidos poderia até ser escrita nas nuvens 
para que todos soubessem delas. Faça como Davi, que nos diz: 
“Do meio da angústia invoquei o Senhor; o Senhor me 
ouviu, e me pôs em um lugar largo” (Sl 118:5).

 Sim, e não só proclame como Deus tem respondido às suas 
orações, mas conte do poder da fé em todas as ocasiões que 
tenha ocorrido. Fale dos resultados da fé aos seus filhos, para 
que eles possam contar aos seus filhos no futuro, e às gerações 
que virão, para que todos saibam que Conte sobre as promes-

sas cumpridas pela fé, sobre a solução de problemas por meio 
da fé e o regozijo de suprema felicidade por meio da fé. “Tudo 
é possível ao que crê” (Mc 9:23).

Diga a todos em alto e bom som: “é melhor refugiar-se no 
Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se 
no Senhor do que confiar nos príncipes”(Sl 118:8-9). Con-
te a todos que nunca houve uma resposta ríspida por parte do 
Trono do Altíssimo, nem uma rejeição nem desprezo ao menor 
dos seus pedidos. Conte que o Senhor tem sido melhor para 
com você, até mesmo mais do que a sua esperança ou a sua 
fé acreditavam e esperavam. Deus respondeu ricamente, aju-
dou eficientemente, alegrou abundantemente e encheu o seu 
espírito de louvor. Conte que não é em vão que esperamos no 
Senhor, que o caminho da fé é o caminho da força e da segu-
rança! A propósito vamos explorar a libertadora explosão: Je-
sus +Nada  =  Tudo (C. H. Spurgeon – extraído do livro “Orai, 
orai sempre”).

Eu tenho visto que o Senhor está fazendo coisas incríveis na vida da “moçada” este 
ano. Eu sei que é por causa da obra de Deus e o resultado de oração. Chame-me lou-
co, mas eu acredito que esta geração de jovens/adolescentes terá um impacto incrível 
em nosso mundo e vai buscar a Deus com maior zelo e paixão do que as gerações 
anteriores. Portanto, mais do que nunca eu desejo investir mais tempo em oração para 
os jovens da IBCF. Se você quer se juntar a mim, eu compartilho alguns pedidos de 
oração pelos jovens/adolescentes da IBCF nos dia de hoje:

1. Finalidade: Eu creio que Deus tem um plano e um propósito para cada jovens/
adolescentes. Sempre falo isso para os jovens/adolescentes e ao mesmo tempo quero 
pedir a Deus que, não importa que tipo de circunstâncias eles estão inseridos, dar-lhes 
a paixão e um propósito profundo para a vida. Minha oração se estende em pedir ao 
Senhor Jesus que conceda a esta geração de jovens/adolescentes a unção do poder 
de Deus-Espírito Santo para serem as maiores testemunhas de Jesus do que já ouvi-ouvi-
mos falar ou conhecer. Eu também oro para que mantenham o zelo pela obediência 
ao Senhor, aos Pais, aos Líderes da IBCF, com base em: (Sl.139:13,14 - Tu criaste o 
íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque 
me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso 
tenho plena certeza). (1 Tes.5:12,13 – Agora lhes pedimos, irmãos, que te-
nham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que 
os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com 
amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros). 

2. Amizades: Sempre peço a Deus que dê sabedoria aos jovens/ adolescentes de hoje 
na escolha de seus amigos e amigas, bem como, que saibam aproveitar as oportunida-
des, levando-os as conhecer a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Eu tam-
bém oro para que o Senhor os incentive a construir boas amizades embuidas de bons 
relacionamentos uns com os outros aqui na IBCF, com base em (1 Cor.15:33 - Não se 
deixem enganar: “as más companhias corrompem os bons costumes”).

3. Firmeza de Caráter: Os jovens/adolescentes de hoje são bombardeados com todo 
tipo de tentação conhecida pelo ser humano mundano, em que o inimigo usa para 
destruir seu caráter como cristãos e cidadãos. A minha oração ao Senhor é para que 
esta geração de jovens/adolescentes possam experimentar uma transformação em to-
das as suas atitudes diárias, tendo as suas mentes renovadas por Deus-Esp.Santo, para 
que sejam exemplos de Jesus para todos ao seu redor, em suas falas, na maneira de se 
vestir, na maneira de agir longe dos pais e dos líderes da IBCF, na maneira de demons-
trar a sua fé genuína no Senhor e nos princípios da Sua Palavra. Tendo como base: 
(Rom 12:1,2 - Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se 
ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional 
de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e compro-
var a boa, agradável e perfeita vontade de Deus).

Junte-se a mim e vamos interceder ao Senhor  pelos nosso jovens/adolescentes da 
IBCF! (Pr.Roberto) 

Continua....

01 – André (filho dos irm. Luis e Fabiana)

01 – Pâmela Oliveira 
01 – Samara Grizant 
01 – Luísa (filha dos irm. Ricardo e Paulinha)

02 – Luísa (filha dos irm. Marcos e Eva)
02 – José Santana 
04 – João Pedro (filho dos irm. Ailton e Andréa)

06 – Débora Santos 
06 – Sérgio Moura
06 – Mayara Sousa 
07 – Alexandre Fernandes 
07 – Felipe  Gangi 
08 – Maria das Graças (Leila) 
09 – Edivan Reis 
10 – Maria do Socorro 
10 – Eduardo (filho dos irm. Paulo e Aurea)

11 – Denis Siqueira 
11 – Rosângela Moreira 
13 – Catiana Santana 
13 – Eduardo Maia 
14 – Nilson Reis 
14 – Paulo Britto 
15 – Euricéia Reis 
16 – Andréa Silva 
16 – Julio (filho dos irm. César e Kelly) 

18 – Ana Paula Brito 
20 – Luiz Fernando 
21 – Davi (filho dos irm. Felipe e Priscila)

21 – Josina Barrios 
21 – Larissa (filha dos irm.Ricardo e Carla) 
21 – Orlando Silva 
23 – Rosicler Paixão 
25 – Camila Tatto 
26 – Jozadaque Reis 
27 – Lenira Ferreira 
28 – Ailton Silva 
28 – Aline Silva 
28 – Edmilson Azevedo 
30 – Celidalva Jesus 
31 – Rosa Lira

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“A BÍBLIA NOS DIZ PARA AMAR 
OS NOSSOS VIZINHOS, E TAMBÉM 
A AMAR NOSSOS INIMIGOS, 
PROVAVELMENTE PORQUE 
GERALMENTE ELES SÃO AS 
MESMAS PESSOAS!”

_missão IBCF

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

Uma resposta 
às respostas  
de oração!

Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor (Ef.4:2)

Assim como a falta de paciência fará do seu lar uma zona de guerra, a prática da paciência estimulará a paz e a tranquilidade. “O 
homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão” (Pv 15:18). A paciência é o lugar onde o 
amor encontra sabedoria. E todo casamento precisa desta combinação para permanecer saudável. A paciência lhe ajuda a dar ao 
marido e a esposa o direito de ser humano. A paciência entende que todos falham. Quando um erro é cometido, a paciência decide 
dar mais tempo do que cada um precisa para corrigi-lo. A paciência nos capacita a permanecer firme durante os tempos difíceis do 
nosso casamento, ao invés de nos esgotar com as pressões. Cuidado! Poucas pessoas são tão difíceis de conviver quanto uma pessoa 
impaciente! Como seria o tom de voz do seu lar se VOCÊ colocasse em prática essa abordagem bíblica: “tenham cuidado para que 
ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos”. 

(1 Tes 5:15)? Pense nisso!  (extraído e adaptado)

_a família com alegria 

O amor é paciente!

Os jovens e adolescentes precisam 
urgentemente dessas orações!

Acesse www.ibcf.com.br e veja os eventos que 
aconteceram na IBCF no mês de setembro


