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Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
E.B.D – 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração – discípuLUZ de Jesus na Família - 18hs
Reunião com Adolescentes no Condomínio Alamandas – 19h30
Reunião com as Crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
Reunião de Oração – 20hs
Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Andra – 9hs
Coolteens - 19h30
Ensaio do Coral Boas Novas – 20hs
Evangelismo E.E. Maria de Lourdes (Festa da Alegria) – 9hs
Acampamento CREAR (dias: 9,10, 11 e 12/10) – chegada na IBCF 21hs
Projeto Resplandecer no OASIS (Festa da Alegria) – 8hs
Pequenos Grupos Jovens – 19h30
Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
Café Especial da Fidelidade e Dia das Crianças - 9hs
E.B.D. – Classe única e Festa da Alegria – 10hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração - discípuLUZ na Generosidade 18hs
Reunião com Adolescentes no Condomínio Alamandas – 19h30
Reunião com as Crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
Reunião de Oração – 20hs
Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Paulinha Miranda – 9hs
Coolteens – 19h30
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovens – 9h30
Encontrão Jovens – 19h30
Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
EBD – 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração – discípuLUZ no Mundo - 18hs
Reunião com Adolescentes no Condomínio Alamandas – 19h30
Reunião com as Crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
Reunião de Oração – 20hs
Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Rosicler – 9hs
Coolteens – 19h30
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovens – 9h30
Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
E.B.D. - 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração e Ceia do Senhor - discípuLUZ na IBCF 18hs
Reunião com Adolescentes no Condomínio Alamandas – 19h30
Reunião com as Crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
Reunião de Oração – 20hs
Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Dani Barrios – 9hs
Coolteens – 19h30
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
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
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IGREJA BATISTA CASTELO FORTE
Associada as Igrejas Batistas Regulares de São Paulo

“..mas o povo que conhece ao
seu Deus se tornará forte e
fará proezas...”Dn.11:32
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INTRODUTORES
04 – Agostinho e Inez
11 – Ailton e Andreia Almeida
18 – Teixeira e Debora Pifanelli
25 – Carlos Araujo e Cleusa Araujo

www.ibcf.com.br
 11 20712731

RECEPÇÃO
04 – Vitor e Paula Brito
11 – Wanderley e Nilda
18 – Amanda Loiola e Cesar Tatto
25 – Andreia Kelly e Eduardo Gama
SONOPLASTIA
03 e 04 – Anderson e Mateus
10 e 11 – Jonatas Medeiros e Johnathan
Seara
17 e 18 – Kevin e Gabriel
24 e 25 – Ricardo e Eduardo
DIRIGENTES DO CULTO
04 – Flávio
11 – Dagoberto
18 – Fabiano
25 – Renato
DIRIGENTES E.B.D.
04 – Flávio Santos;11 – Ricardo Turato; 18
– Pr. Wasley; 25 – Wilson Pereira
DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
07 – Bill; 14 – Cesar Salviano; 21 – Ricardo Turato; 28 – Pr. Wasley
PLANTÃO DIACONAL
04 – Adelcino (2944-5856); 11 – Carlos
(2073-6503); 18 – Flavio (2385-7322); 25
– Sergio (2053-0032)
CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (2205-3242 / 2071-2731 / 2079-0517)
Isabel Oliveira (2944-5856); Josina (27418013); Yraides (2286-2951)

_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

DIA DAS CRIANÇAS!
“É melhor obter sabedoria do que ouro! É melhor obter
entendimento do que prata”! (Pv.16:16)
Os pais que criam filhos hoje devem estar cientes de que eles
estão fazendo isso em um mundo pós-moderno. O que é o pós-modernismo? O pós-modernismo se recusa a privilegiar qualquer
uma perspectiva, e reconhece única diferença, nunca mais a desigualdade, apenas fragmentos, nunca entram em conflito.” Pessoas
pós-modernas acreditam que todo mundo tem um ponto de vista
diferente, mas ninguém tem uma perspectiva melhor do que ninguém. Opiniões, não importa quão diferentes e distintos, sem entrar em conflito com outro, porque os nossos pontos de vista são
apenas uma questão de opinião. O que é bom para uma pessoa
pode não ser bom para outro. Enquanto as leis não estão sendo
quebradas e as pessoas não estão sendo prejudicados, uma pessoa
deve ser capaz de viver do jeito que eles querem, a verdade de uma
pessoa é apenas isso, a verdade de uma pessoa.
A ascensão do pós-modernismo e a perda resultante de um
padrão universal da verdade não deve surpreender-nos. A humanidade tem tentado encontrar respostas para as maiores questões da
vida desde o princípio do mundo, e os pós-modernos simplesmente conclui que não há ninguém que tenha a resposta certa para estas importantes questões. Em vez disso, eles convidam-nos a desistir da busca e abraçar o mundo de verdade relativa. Eles acreditam
que a religião não conseguiu fornecer uma explicação completa e
coerente do mundo. A ciência também não apresentou verdade
que explica ou valida o por que nós existimos. Pelo fato da religião
e a ciência terem falhado, cada indivíduo deve determinar o que
é verdadeiro para si próprio. Os pós-modernistas acreditam que a
verdade é relativa. A verdade é simplesmente o que é “certo” para
o próprio indivíduo. Porém, a Palavra de Deus confronta diretamente esta maneira de pensar. A Bíblia nos diz que somos pessoas
realmente confusas com desejos e mentes. Podemos entrar em um
monte de problemas, basta seguir o que “se sente bem” para nós.
Mas este é o mundo em que vivemos hoje, é o mundo que eu cresci, e não há como fugir disto. As crianças são ensinadas a partir de
uma idade jovem para ser tolerante com tudo, contanto que elas
não lhes causem danos físicos ou que infrinjam os “direitos” dos
outros. Muitos jovens não têm ideia de como essa perspectiva está
enraizado em suas mentes. Mesmo que eu fui criado para conhecer a verdade da Palavra de Deus, sempre que ouço alguém cha-

mar algo de “pecado” ou dizer que algo está “errado”, algo dentro
de mim ainda está inclinado a responder: “Você não pode me dizer
o que é certo e errado, isso é apenas o que você acredita. “
Claro, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina que há
coisas que são o certo e o errado. Em (2 Tim.3:16,17 - diz: Toda
a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o
homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa
obra). Enfim, a Bíblia nos mostra quem é Deus e o que Ele espera
de nós. Ela nos ensina, nos desafia e nos corrige, algo que todos
nós precisamos, porque estamos errados maior parte do tempo.
Portanto, uma das maiores coisas que os pais podem fazer é
ensinar a criança a ler e compreender a Palavra de Deus. A menos
que uma pessoa jovem tem o compromisso da leitura e acreditando nas verdades das Escrituras, inevitavelmente, serão atraídos
pela influência cultural do pós-modernismo e uma compreensão da
verdade relativa. Muitos jovens de hoje, mesmo aqueles na igreja,
já compraram esse desvio. Em última análise, ela está enraizada em
um afastamento das verdades bíblicas. A Bíblia ensina claramente
que há coisas que não são permitidas por Deus. Nós vamos contra
a Sua divina vontade, quando cometemos determinadas ações ou
abrigamos certos desejos carnais. Estamos tropeçando cegamente,
exatamente da mesma forma que todos os outros estão sem o
poste indicador da Escritura.
Os pais que querem que seus filhos seja um discipuLUZ de Jesus
em um mundo escuro, deve modelar as suas atitudes no dia-a-dia
e prepará-los para um mundo confuso com a verdade imutável
da Palavra de Deus. Sem essa preparação, eles serão tão perdidos
quanto qualquer outra pessoa. Eles precisam de respostas definitivas que vêm da verdade de Deus para as grandes questões da
vida. Sem ela, eles terão a mesma incerteza como todos os outros
ao seu redor.
Diante desse fato acerca da comemoração do Dia das Crianças,
que os pais da IBCF possam lhes dar um grande presente: encoraja-los a estudar a Bíblia e obedecer aos princípios de Deus Nela
expostos. Que os pais da IBCF como discipuLUZ de Jesus, deixem
um legado para os seus filhos e filhas: um amor genuíno e fome da
Palavra de Deus. Feliz Dia das Crianças com Jesus!

_falando ao coração

_reflexão

NÃO DESPREZE AS COISAS PEQUENAS,
SEDE DISCÍPULUZ DE JESUS!
“Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas
mãos de Zorobabel”. (Zc.4:10ª)

Não despreze as pequenas coisas da obediência diária e sacrifício através do qual o nosso coração está formado e moldado
pelo nosso Salvador e Senhor Jesus.

Um dos grandes martelos proféticos que o profeta Zacarias
traz para o povo de Israel, remanescentes do exílio que retornam
a uma terra totalmente destruída, devido os pecados de toda a
Nação. Trata-se de uma declaração sobre o que Deus está fazendo
e o fato de que eles não deveriam desprezar o dia das pequenas
coisas. Assim como também desprezaram um rei (Jesus), nascido
numa manjedoura em meio ao mau cheiro e sujeira de animais.
Embora o Senhor Jesus pregou grandes verdades de Deus-Pai para
restaurar o Seu povo, eles O desprezaram, classificando-O como
mais um rebelde crucificado. Mas essas pequenas coisas se somam. Pequenas coisas são ordenadas por um Deus muito grande.
Portanto, a mensagem de Zacarias ainda é verdade hoje. Em vez
de desprezarmos e desanimarmos com o pequeno e o ordinário,
alegremos-nos! Deus está trabalhando neles e através deles para
a Sua glória eterna e a nossa alegria eterna. Aqui estão alguns
exemplos:

Não despreze as coisas pequenas de deixar o pecado crucificado, por que estamos respondendo a vitória que Jesus Cristo
conquistou para nós e por nós, declarando que Nele somos mais
que vencedores.

Não despreze as coisas pequenas de oração, por meio do qual
Deus muda o coração das pessoas.
Não despreze as coisas pequenas de serviço na IBCF, pelo qual
Deus é glorificado e as pessoas salvas e incentivadas.
Não despreze as coisas pequenas de trabalhar no lugar aparentemente insignificante como o berçário da igreja, por que podemos refletir o amor semelhante ao de Jesus e a Sua compaixão.
Não despreze as pequenas coisas como a leitura diária da Bíblia, por que o nosso coração é transformado pelo poder de Deus-Espírito Santo.

Não despreze as pequenas coisas como não ficar amargo, e
andando no poder de Deus-Espírito Santo pelo qual promovemos
o poder do Seu santo evangelho!
Não despreze as coisas pequenas como viver em nosso lar
com atitudes amorosas, respeito e suportar uns aos outros, porque através dessas virtudes, começamos a refletir mais claramente
no amor de Jesus pela Igreja, bem como, mostrarmos a beleza da
submissão de Jesus a Deus-Pai.
Não despreze as coisas pequenas como honrar os nossos pais,
porque podemos demonstrar que existe um Deus que é maior do
que nós, cuja autoridade valorizamos.
Não despreze as coisas pequenas como trabalhando duro em
seu trabalho ou na escola todos os dias, nessas coisas que mostram que existe algo mais profundo, mais poderoso, mais digno
do que o valor flutuante do real, a moeda do nosso Brasil.
Não despreze as pequenas coisas como falar de Cristo aos
outros, por que os incrédulos podem vir a confiar e descobrir o
tesouro: Jesus.
Não despreze o dia das coisas pequenas, mas alegremo-nos:
Sede discípuLUZ de Jesus!

_a família com alegria

Como ajudar seus filhos a crescer cada vez mais em amar a Deus
Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que
ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos
nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava
está cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar
seus inimigos no tribunal. (Sl.127:3-5)
Os filhos e filhas sabem que seus pais acreditam, no entanto,
não sabem ao certo como eles foram atraídos a um relacionamento amoroso com Jesus. Sua história da salvação é também
uma parte da história da salvação dos seus filhos e filhas. Por-

tanto, dizer-lhes como você conheceu Jesus faz da salvação algo
real para eles. Quanto mais eles ouvirem a sua história sobre a
salvação, mais eles são propensos a experimentar a sua própria
história da salvação, e, torna-se mais significativo para eles. Isso
permite que os filhos e filhas entenderem como é a vida sem Jesus, para decretar a sua própria perdição. Mas o mais importante, é ouvirem como Jesus mudou você e como você agora é uma
nova pessoa Nele. De repente salvação torna-se mais real para
eles. Isto pode ser o início de uma conversa espiritual contínua
no seu lar. Pense nisso!

_galera jovem da IBCF

“NÃO IMPORTA SE VOCÊ
PODE CITAR A BÍBLIA,
SE VOCÊ VIVE COMO SE
NUNCA A ABRIU!”
_missão IBCF

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

Amigos que vão
arruinar a sua vida!
Não se deixem enganar: “as más companhias corrompem os bons costumes”. (1 Cor.15:33)

_aniversariantes
01 – André (filho dos irmãos Luiz Carlos
e Fabiana)
01 – Luiza (filha dos irmãos Ricardo e
Ana Paula Miranda)
01 – Samara Grizant
02 – Luísa (filha dos irmãos Marcos e
Eva)
02 – José Santana
04 – João Padro (filho dos irmãos Ailton
e Andréa)
06 – Mayara Espósito
06 – Sergio Campos
07 – Alexandre Fernandes
07 – Felipe Dante
07 – Neemias de Pádua
09 – Edvan Reis
10 – Maria do Socorro
11 – Denis Siqueira
11 – Rosangela Moreira
13 – Catiana Santana
13 – José Eduardo Maia
14 – Nilson dos Reis
14 – Paulo Britto
15 – Euricéia Reis (Célia)
16 – Andréa Almeida
16 – Julio César (filho dos irmãos César
e Kelly)
18 – Ana Paula Brito
18 – Alexandre Dias
20 – Luiz Fernando Chaves
21 – Josina Barrios
21 – Larissa (filha dos irmãos Ricardo
Turato e Carla)
21 – Orlando da Silva
23 – Rosicler Paixão
25 – Camila Tatto
26 – Jozadaque Reis
27 – Lenira Ferreira
28 - Ailton de Jesus
28 – Aline Alves
31 – Rosa Lira

A palavra do ap. Paulo acima, se aplicam a nossa vida pessoal, pois a verdade não
é seletiva, ela não escolhe. Trata-se de um aviso para nós. Nossos amigos irão moldar a
nossa vida. Na verdade, as amizades contribuem mais para o homem ou a mulher que
queremos ser do que qualquer fator externo. Os nossos amigos podem nos desafiar a
conseguirmos as coisas que nunca imaginamos, como também, eles podem paralisar
os nossos ideais, os nossos planos e sonhos, por nos desanimar com os seus próprios
e pessoais aspectos de desânimos. No texto, quero continuar a lhes apresentar alguns
tipos de amigos que arruínam a nossa vida:
5) “Todo mundo está fazendo isso, o amigo justifica cada ação. Nada é culpa deles.”
Estes amigos se recusam a aceitar a responsabilidade por suas ações, eles também
se recusam a ficar para qualquer coisa. Eles vão com o fluxo. Eles rolam com a multidão.
Eles são influenciados fortemente pela pressão dos demais. Se a multidão está fazendo
isso, eles estão fazendo isso. Aqui está o porquê esses amigos são tóxicos. À medida
que seguem a multidão, eles irão encorajá-lo a fazê-lo também. Como eles se recusam
a aceitar assumir a responsabilidade por suas ações, eles vão encorajá-lo a fazê-lo também. Você precisa de amigos que estão confiantes em sua identidade. Eles se contentam em Cristo. Eles são firmes em suas convicções. Porque mesmo se você é o forte,
ele só tem um momento de fraqueza para este amigo para levá-lo até uma estrada que
nunca teve a intenção de viajar.
6) Aquele amigo que “sempre vê o pior em tudo”
Vivemos em um mundo onde o cinismo é a postura padrão da maioria. É raro encontrar alguém que olha o mundo através de uma lente positiva. Mesmo os líderes e
pregadores cristãos (inclusive eu, às vezes) apresentamos Deus como um cínico com
raiva que não vê a hora para destruir o mundo. Todavia, esta não é a postura padrão de
Deus, porque a postura padrão de Deus é otimismo. Ele olha para o mundo através da
lente de restauração, redenção e esperança.
Você não pode olhar para o mundo através desta lente a menos que você tenha
uma visão de um mundo otimista. Seus amigos deveriam ver o mundo através da lente
de Deus, porque as pessoas negativas estão esgotadas. Eles drenam sua vida e entusiasmo. Eles deixam você sentir como o mundo, em geral, e sua vida, em particular, sem
esperança. Se você tem amizades que te impulsionam para o mais profundo cinismo
e desespero, é hora de considerar o fim do relacionamento. O mundo é como você o
vê. Você pode optar por ver o bem. Você pode optar por ver mal. Seus amigos devem
escolher a primeira, porque seus amigos amam Jesus.
Continua... (Pr.Roberto)

