
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração da Casa Harmoniosa – 18h
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Reunião de Oração – 20hs (Finanças) 
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Ozorina )
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 – 9hs
E.B.D. – 10hs 
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs
Aula de Música Adolescentes – 19h30
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (Missões)
Aula de Música – Líderes – 20hs
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Joelma)
Coolteens na casa – 19h30
Aula de Música – Vozes – 20hs 
Ensaio Cj. Boas Novas – 21hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio do Grupo de Louvor – 13h30
Momento Nosso – 20hs
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração das 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 do ir. Alessandra Miranda)
Aula de Música – Vozes – 20hs 
Ensaio Cj. Boas Novas – 21hs
Ensaio do Cj. CREAR – 09h30
Ensaio do Grupo de Louvor – 13hs
Chá de Bebê – ir. Carla Turato – 15hs
Coolteens – IBCF – 20hs
E.B.D. – 9hs
Culto de Celebração da Comunhão(ceia do Senhor)  – 18hs
Aula de Música – Adolescentes 19h30
Culto de Celebração da Maior Idade (Dia do Ancião) – 20hs
Ensaio do Cj.Vozes de Adoração – 14hs
Reunião de Oração – 20hs (Família)
Reunião de Jejum/Oração – Mulheres – 9hs (casa da ir. Edméia)
Coolteens na IBCF – 19h30
Aula de Música – Vozes  – 20hs 
Ensaio Cj.Boas Novas – 21hs
Culto nos lares – casa dos ir. Agostinho e Inez – 20hs
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INTRODUTORES
04 – Assis e Leude
11 – João Costa e Luzia
18 – João Oliveira e Maria (Leila)
25 – José Márcio e Maria da Gloria

RECEPÇÃO
04 – Celidalva e Caroline
11 – Carla Turato e Daniela Viana
18 – Paulinho e Elaine Vieira
25 – Geni e Jéssica Vicente

SONOPLASTIA
03 e 04 – Sidnei e Danilo
10 e 11 – Diogo, Mateus e Jônatas
17 e 18 – Ricardo e Henrique
24 e 25 – Sidnei e Danilo

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

BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE 
04 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene,  
Irene, Isabel Bacelar e Ivone
11 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene,  
Irene, Isabel Bacelar e Ivone
18 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene,  
Irene, Isabel Bacelar e Ivone
25 – Cercila, Doracy, Euda, Gildene,  
Irene, Isabel Bacelar e Ivone

PLANTÃO DIACONAL
04 – Acácio (2254-8409)
11 – Manoel (2523-4836)
18 – Toninho (2554-1084)
25 – Sergio Moura (20530032)

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

Quando um fazendeiro lança a semente em seu campo, parece 
que ele está jogando-a fora. Parece que se perde, mas não é isto 
que acontece. No tempo certo ele temo retorno com muito mais 
acrescentado. Quando nos entregamos a Cristo, pode parecer às 
pessoas como se estivéssemos jogando fora nossas vidas. Mas Ele 
disse que é somente quando perdermos nossas vidas nEle é que 
encontramos a verdadeira vida – (Mt.10:39 - Quem achar a sua 
vida perdê-la-á; e quem perder a sua vida por amor de Mim 
achá-la-á). Jesus nos ensina a medir nossas vidas pelas perdas ao 
invés dos ganhos, pelos sacrifícios ao invés da autopreservação, 
pelo tempo gasto com os outros ao invés de tempo esbanjado 
com nós mesmos, pelo amor que derramamos ao invés do amor 
que recebemos. É uma lei da vida: Deus abençoa aqueles que dão 
suas vidas e recursos. Observe: (2 Cor.9:6 – E digo isto: Que o 
que semeia pouco,  pouco também ceifará; e o que semeia 
em abundância em abundância também ceifará). Assim sendo, 
devemos doar a verdade que conhecemos, e o Senhor nos dará 
mais para DOAR. Devemos dar mais do nosso tempo, do Senhor 
teremos mais tempo para DOAR. Todavia, não devemos estabe-
lecer limites para o nosso amor, porque o Senhor nos dará mais 

amor pelos outros do que antes. Na prática do dia-a-dia, devemos 
observar os seguintes princípios:

1) DOE APRECIAÇÃO: sempre esteja à disposição das pessoas, 
e quando for servido ou ajudado, nunca se esqueça de dizer obri-
gado.

2) CARREGUE SEU PRÓPRIO FARDO: não viva a seu próprio 
serviço e nem seja oportunista. Creia, que o Doar às pessoas que 
estão ao seu redor trata-se de um bônus dado pelo Senhor, como 
oportunidade de seu crescimento espiritual.

3) RESPEITE OS LIMITES: observe os limites, respeite a todos. 
Saiba como ajudar, bem como, a manter um bom relacionamento 
de comunhão e gratidão ao Senhor.

Saibam amados e amadas, membros da IBCF:

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

SETEMBRO  2011
www.ibcf.com.br
 11  20712731

“SABEMOS O QUE É O AMOR POR CAUSA DISTO: CRISTO DEU A SUA VIDA POR NÓS. POR ISSO NÓS 
TAMBÉM DEVEMOS DAR A NOSSA VIDA PELOS NOSSOS IRMÃOS”(I JO 3:16-NTLH).

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

É melhor DAR! 



Ser hipócrita é natural, resista! A conduta hipócrita é tão natu-
ral como respirar. Apela à nossa natureza carnal. Acabamos nos 
acostumando com a “hipocrisia”, pois com ela conseguimos im-
pressionar bastante as pessoas e recebemos muitos afagos(carícia, 
mimo). E quem não gosta disso? Entretanto, romper com a hi-
pocrisia é doloroso, não desista! Vencer qualquer batalha pessoal 
começa por admitir a existência do problema. É a partir daí que 
Deus-Esp.Santo pode começar um trabalho de libertação e dar a 

nós um novo direcionamento. Mas precisamos estar prevenidos, 
trata-se de uma batalha longa e árdua. Dessa forma, é preciso 
que abandonemos a nossa velha natureza, e que a nossa mente 
e coração sejam totalmente renovados. Em o Nome de Jesus, não 
podemos viver como os ímpios, que são escravos da mentira, cuja 
mente e coração estão na escuridão, na cegueira espiritual. Por 
isso jamais devemos mentir. Devemos sempre falar a verdade ao 
nosso próximo. Mais claro impossível, não é? Quantas vezes você já parou em frente a uma vitrine e ficou sonhando com aquela roupa 

ou com aquele tênis novo? Queremos andar na moda, passear com nossos amigos, fazer 
uma grande festa de aniversário ou uma tão sonhada viagem... Ás vezes, nossa situação 
financeira está tão ruim que até para fazer aquele importante curso de inglês fica difícil. Em 
alguns momentos, de forma impulsiva, culpamos os nossos pais ou familiares por não nos 
proporcionarem aquilo que desejamos. Em certos lares, as brigas começam a aparecer por 
causa da falta de dinheiro. Em outros, a falta de recursos é tão grande que fica difícil até 
para comer aquilo que se gostaria ou para pagar as contas da casa. A Bíblia ensina que “... 
o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas 
por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de 
sofrimentos” – (2 Tm.6:10-NTLH). É claro que não é pecado ter dinheiro, o problema é 
quando nos apegamos a ele e nos deixamos levar pela ambição. Inclinamo-nos a olhar para 
aquilo que está faltando, supervalorizando a ausência de bens e esquecendo daquilo que 
temos. Entretanto, o Senhor Jesus nos ensina que não devemos ficar ansiosos com coisa 
alguma, nem nos preocupar com o que vamos comer ou vestir, pois Ele nos sustenta. Se 
Deus cuida das flores e dos pássaros, por que Ele não irá se preocupar comigo e com você? 
Será que para Deus não temos mais valor? É claro que temos!

02 Leonardo Campos
03 Cesar Costa
04 Milena Majewski
04 Ozorina
06 Reinaldo Siqueira
07 Maria Aparecida
07 Silio Silva
08 Maria das Virgens
08 Giovanna Fernandes
08 Paulo Eduardo
09 Rafael Vicente
10 Rosana Brito
12 Arnaldo Alves
12 Rejiane Souza
12 Sumiê Dias
13 Damaris Brito
14 Ricardo Turato
15 Bruno Moreira
15 Yraides Costa
16 Carlos Eduardo (filho do irm. Allan)

16 Edilza Maria
16 Marcilia Silva
16 Yumi Galindo
17 Joabes (filho da irm. Elisabete Alves)

18 Eduardo (filho dos irm. Leandro e Eliab)

20 Lauricelia Campos
21 Alessandra Miranda
21 Jessica Vicente
23 Silvio Fernandes
25 Jaqueline Reis
26 Gustavo (filho dos irm. Rodrigo e Mônica)

27 Carlos Almeida
28 José Marcio
29 Carlos Araujo

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão

_coolteens

“SE DEUS NÃO NOS 
DÁ AQUILO QUE 
PEDIMOS, PODEMOS 
ESTAR SEGUROS DE 
QUE ELE TEM ALGO 
MUITO MELHOR!”

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

Lidando 
com a 
Hipocrisia!

“POR ISSO NÃO MINTAM MAIS. QUE CADA UM DIGA A VERDADE PARA O SEU IRMÃO NA FÉ, 
POIS TODOS NÓS SOMOS MEMBROS DO CORPO DE CRISTO!” (EF 4:25 – BLH).

O ap. Paulo, procurando animar, exortar e consolar os coríntios “como a filhos”, evoca as grandes promessas de Deus(e eu serei para vós 
Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso – 2 Co 6:18). O Pai perfeito habitando e andando com Seus filhos. 
Isto é, os coríntios, agora afastados dos ídolos e de jugos desiguais, estreitados como irmãos na comunhão de Cristo, a presença do Pai 
bondoso lhes traria o conforto e a segurança como a filhos e filhas diletos. Seriam uma família abençoada, a família de Deus. É uma exor-
tação para nós também nos dias atuais, quando o mundo acena e convida a todos, inclusive aos crentes, a se distanciarem de Deus. Como 
família cristã unida, como um lar cristão guiado por Deus-Esp.Santo, fiquemos seguros perto do Pai Celestial. É o melhor lugar do mundo! 
Pense Nisso!

_a família com alegria 

Nossa Família Cristã

Ausência das Pequenas Coisas

13/08 – Chá Especial – Dias dos Pais, organizado pelo CREAR. Foi um tempo 
maravilhoso de comunhão, aprendizado e confraternização com os papais e seus filhos. 

14/08 – Realizamos o Café do dia dos Pais. Contemplamos a presença de mais de 
70 papais, que participaram do café especial, e da mensagem da Palavra de Deus.

27/08 – Os adolescentes da IBCF estiveram presentes no encontro do AMDE, 
que promoveu a reunião de adolescentes de 20 Igrejas da nossa denominação, num total 
de quase 300 pessoas entre adolescentes e líderes. O tema do encontro foi: Jesus, meu 
alvo. O ponto principal do encontro foi a gincana sobre o livro de João, onde tivemos 
destaque das irmãs Camila e Mariana que acertaram 28 questões, ficando dentre os 10 
melhores colocados das 20 Igrejas presentes. 

27/08 – Realizou o passeio da Maior Idade ao Parque Ecológico. O pessoal 
da Maior Idade foram banqueteados com um bom tempo muito sol, de comunhão, 
amizade, caminhadas, recheado de boas brincadeiras e um lanche delicioso, inclusive 
com a ousadia e testemunho das irmãs do Grupo de Oração, cumprimentando o 
governador Geraldo Alckimim ali presente, lhe dando informações acerca da intercessão 
da IBCF pelo seu governo. Louvado seja o Senhor pela vida dos participantes! Louvado 
seja o Senhor pela equipe organizadora!

28/08 – No período da manhã(EBD), tivemos um culto abençoador, com a presença 
de muitas pessoas, por ocasião do batismo de 18 pessoas. Foi um período de grande 
celebração à presença do Senhor, e de uma enorme emoção por tão majestoso evento 
dirigido por Deus-Esp.Santo. Que Deus abençoe ricamente a vida desses novos membros 
da IBCF, somados a outros 13 pessoas que adentraram ao nosso rol de membros por 
carta, testemunho e reconciliação. No período da noite, realizamos o Culto de 
Celebração da Comunhão com a Ceia do Senhor e o encerramento da comemoração 
dos 30 anos da IBCF. Foi um grande período de adoração verdadeira ao Senhor 
Jesus(Ele é Digno), com a participação ativa dos grupos musicais da IBCF. O templo ficou 
superlotado, com muitas pessoas presentes. E, logicamente, encerramos a comemoração 
no salão social saboreando um bolo de aniversário maravilhoso! Parabéns, IBCF! 

_aconteceu em agosto


