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INTRODUTORES
02 – José Marcio e Irma 
09 – Celidalva e Caroline
16 – Carlos e Cleusa Araujo
23 – Julio e Damaris Oliveira
30 – Débora e Raphaela Pifaneli

RECEPÇÃO
02 –  Carlos Alexandre e Camila Paiva
09 – Laryssa Custódio e Cesar Tatto
16 – Alexsandra Luna e Roberson
23 –  Cleiton e Débora Macedo
30 – Paulinho e Elaine

SONOPLASTIA
01 e 02 –  Diogo e Leonardo
08 e 09 – Henrique e Jonatas
15 e 16 – Ricardo e Mateus
22 e 23 – Diogo e Leonardo
29 e 30 – Henrique e Jonatas

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

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

PLANTÃO DIACONAL
02 – Carlos Araújo (2073-6503)
09 – Samuel Miguel (2522-2742)
16 – Sergio Moura (2053-0032)
23 – Acácio (2254-8409)
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

1) “Se Deus é por nós, quem   será contra nós?” (31). 

O homem precisa de livramento (7:24) que vem somente em 
Jesus Cristo (7:25). Uma vez resgatado da escravidão na carne, 
anda segundo o Espírito (8:1-4) como um filho e herdeiro de Deus 
(8:14-17). Ainda depois de receber a grande bênção da redenção, 
os filhos de Deus sofrem num mundo corrompido pelo pecado, 
esperando com paciência a libertação final (8:17-25). Na situação 
atual do discípulo de Jesus, o que Deus faz para ajudar? Lembra-
mos que ele faz “muito mais agora” para nos levar à salvação 
eterna (5:6-11). Estes últimos versículos de Romanos 8 nos asse-
guram que Deus – Pai, Filho e Espírito Santo – continua ativo para 
nos proteger e nos salvar. 

2) O Espírito Intercede por Nós (26-27)   

Há momentos em que não achamos as palavras para expressar 
os nossos sentimentos. Se acontece na comunicação entre seres 
humanos, muito mais quando o homem tenta comunicar com 
Deus. O Espírito vai além das palavras para comunicar a Deus o 
que nós não conseguimos. 

3) Deus Dá Tudo para Nos Salvar (28-33)   

Em momentos de angústia, é difícil ser otimista. Mas, o servo 
de Deus pode olhar para além das dificuldades atuais e confiar 
na sabedoria do Deus eterno que o ama. Desde a eternidade, 
ele trabalha para o nosso bem. E ele não mede esforço! Deu seu 
próprio Filho para nos salvar e obviamente não recusará qualquer 
outra coisa que seja necessária para a nossa salvação. O terrível 
acusador foi expulso da presença de Deus (Ap.12:10), e ninguém 
consegue condenar os herdeiros de Deus.   

4) Jesus Também Intercede por Nós (34-39)   

Jesus morreu, ressuscitou-se e está à destra do Pai intercedendo 
por nós! Ele venceu os inimigos, até a própria morte. Sabendo do 
poder ilimitado de Jesus, “Quem nos separará do amor de Cris-
to?” (35). Mesmo na hora de ser entregue ao matadouro, o cris-
tão tem a confiança da vitória. Nenhum sofrimento e nenhuma 
criatura podem nos separar do amor de Cristo. “Em todas estas 
coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele 
que nos amou” (37). (extraído)
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Aula de Música – Adolescentes 19h00

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Finanças)

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Ozorina  – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30 
Aula de Música Lideres – 20hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Ensaio Grupo de Louvor - 13hs

Café da Fidelidade –  9hs - E.B.D - 10hs 
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

Aula de Música – Adolescentes 19h00

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Missões)

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Antonia Inez  – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30 
Aula de Música Lideres – 20hs

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 20hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Ensaio e Aula Grupo de Louvor - 13hs 
Passeio/Evento Cultural Jovens – 19h00

E.B.D. -  9hs 
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h

Aula de Música – Adolescentes 19h00

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (IBCF)

Reunião de Jejum e Oração casa ir. Alessandra Miranda – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30 
Aula de Música Lideres – 20hs

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 20hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30

E.B.D. - 9hs 
Ensaio e Aula Grupo de Louvor – 15h30 
Culto de Celebração Ceia – 18h

Aula de Música – Adolescentes 19h00

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Culto de Celebração da Maior Idade – Dia do Ancião – 20hs

Ensaio Vozes de Adoração – 14h30 
Reunião de Oração – 20hs (Família)

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Angelina Vitale  – 9hs 
Coolteens na IBCF ou casa – 19h30 
Aula de Música Líderes – 20hs

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs 
Ensaio do Conj. Boas Novas – 20hs

Ensaio Coral CREAR – 09h30 
Ensaio Grupo de Louvor - 13hs 
Encontro com as Mulheres do Prédio da ir. Maria Rosa – 18h00 
Sabor e Gastro – Jovens 19h00

E.B.D. - 9hs Culto de Celebração Gratidão – 18h



É através da convivência e intimidade com Deus (gastar tempo 
com a Bíblia e oração, além de se dispor a servi-Lo) que podemos 
dizer que o conhecemos. Depois de viver experiências difíceis, Jó 
faz uma declaração que atesta mais do que nunca o seu relacio-
namento com o Deus Eterno e Pessoal: (“Eu te conhecia só de 
ouvir, mas agora os meus olhos te vêem.” Jó 42.5).  Uma das coi-
sas mais importantes para nossa vida cristã é saber quem é Deus. 
Não somos nós que criamos Deus. Não há como manipular o Seu 
caráter e determinar como Ele deve ser. A Bíblia é a única fonte de 
informações sobre a pessoa de Deus. Ele não é o que nos imagina-

mos que Ele seja. Ele é o que Ele é. Ele é o que a Bíblia diz que Ele 
é. Os idólatras fazem deuses para que eles façam e sejam aquilo 
que eles querem. Os falsos cristãos distorcem o caráter de Deus 
e criam um “deus” com um padrão baixo, resultando uma moral 
baixa. Pois a moral de uma pessoa é equivalente a seu conceito de 
Deus, isto é, se o seu “deus” é imoral, a vida da pessoa será imoral. 
Como membros da IBCF devemos lembrar que, Deus é soberano 
e absoluto. Deus tem poder ilimitado. Deus é perdoador perfeito. 
Deus tem a nossa vida em suas mãos. Em Deus somos mais que 
vencedores!

Quando amamos alguém, nós gostamos de falar com ele. Dizemos a ele todos os nossos 
pensamentos, e abrimos nosso coração. Não encontramos dificuldade alguma em desco-
brir assuntos para conversar. Por mais silenciosos e reservados que sejamos com os outros, 
achamos muito fácil conversar com um amigo muito amado. Independente da frequência 
com que nos encontramos, nunca ficamos sem assunto para conversar. Sempre temos 
muito a falar, muito para perguntar, muito a descrever, muito a comunicar. Bem, é isso que 
ocorre entre o adolescentes cristão verdadeiro e Cristo! O verdadeiro adolescente cristão 
não encontra dificuldade em conversar com seu Salvador. Todos os dias ele tem algo para 
contar a Ele, e não fica feliz enquanto não conta. Conversa com Ele em oração toda manhã 
e toda noite. Conta para Ele suas vontades e desejos, seus sentimentos e seus medos. Ele 
lhe pede conselhos nas dificuldades. Ele lhe pede conforto nas adversidades. Ele não con-
segue evitar. Ele deve conversar com seu Salvador continuamente, ou ele se enfraqueceria 
pelo caminho. E por que isso? Simplesmente porque ele O ama. O coração do verdadeiro 
adolescente cristão anseia por aquele dia abençoado em que verá o Mestre face a face. Ele 
anseia em finalmente deixar o pecar e se arrepender e crer, e começar a vida eterna, quando 
verá como tem sido visto, e não pecará mais. Ele tem considerado agradável viver pela fé e 
sente que será mais agradável ainda viver pelo que ver. Ele considerou agradável ouvir sobre 
Cristo, falar sobre Cristo e ler sobre Cristo. Quão mais agradável ainda será ver Cristo com 
seus próprios olhos, e não deixá-lo nunca mais! Pense nisso!

1 - Filipe  Silva 
2 - Leonardo Campos 
3 - César Costa 
4 - Milena Majewski
4 - Ozorina
6 - Reinaldo Siqueira 
7 - Maria Aparecida 
7 - Silio Silva 
8 - Maria das Virgens 
8 - Giovanna Fernandes 
8 - Paulo Eduardo 
9 - Rafael Vicente 
10 - Regina Botelho
10 - Rosana Brito 
12 - Arnaldo Alves
12 - Rejiane Souza 
12 - Sumiê Dias 
13 - Damaris Brito 
14 - Ricardo Turato
14 - Vinícius Leão (filho da irm.Sandreane)

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 - Taylor Fernandes
18 - Eduardo (filho dos irm. Leandro e Eliab)

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

27 - Carlos Almeida 
28 - José Marcio
29 - Carlos Araújo

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _coolteens

“A ORAÇÃO É UM 
INSTRUMENTO PODEROSO 
NÃO PARA FAZER COM QUE 
A VONTADE DO HOMEM 
SEJA FEITA NO CÉU, MAS 
PARA FAZER COM QUE A 
VONTADE DE DEUS SEJA 
FEITA NA TERRA."

_missão IBCF

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

Conhecendo 
a Deus!

"MELHOR”, ELE SENTE, “CONTENTAR-SE COM O QUE 
OS OLHOS VEEM DO QUE SONHAR COM O QUE SE 
DESEJA.” (ECL. 6.9)." 

2. NÃO TOMAR DECISÕES CONJUNTAS EM RELAÇÃO AOS FILHOS
A coerência entre um casal de pais traz segurança aos filhos. Mesmo sendo pessoas diferentes, com pensamentos distintos, é fundamental 
que discutam uma linha de educação que ambos acreditem e sejam capazes de sustentar. Quando pai e mãe não se entendem, compro-
metem toda a organização familiar. Os filhos sempre se aproveitam dessas brechas para fazer que suas vontades prevaleçam, assim sendo,  
é extremamente prejudicial para uma criança ou para um adolescente assistir aos pais discutindo e discordando quanto a decisões a serem 
tomadas em relação a eles –pior ainda, na frente deles. Eles ficam inseguros e se sentirão perdidos, sem saber que rumo tomar. Esse com-
portamento dos pais não educa, pelo contrário, confunde e revela uma falta de sintonia do casal, uma dificuldade de compor uma posição 
negociada em conjunto. Diante desse fato, os pais sempre devem chegar a um acordo, que agradas ao Senhor Jesus, sem a presença dos 
filhos, para só depois conversar com eles. Pense Nisso!

_a família com alegria 

Saiba como se livrar dos sete hábitos que transformam 
a vida dos casais em um CAOS!

Quando amamos a Jesus...

NO DIA 09 DE AGOSTO: nasceu o Gustavo, filho dos ir. Luiz Fernando e Miriam 
Chaves, com 49,5cm e 3.390Kg. Deus os abençoe, papais!
NO DIA 11 DE AGOSTO: distribuímos muitas Bíblias no farol, devido as comemorações 
do Dia dos Pais.
NO DIA 11 DE AGOSTO: realizou a comemoração dos Dia dos Pais com a visita ao Lar 
Vovô Nelson
NO DIA 11 DE AGOSTO: realizamos a programação do Dia dos Pais com o Recanto 
do Guerreiro, foi um tempo maravilhoso de comunhão com os papais da IBCF. Deus seja 
louvado pela vida dos organizadores.
NO DIA 19 DE AGOSTO: realizamos a comunhão Mais que Vencedores com a 
degustação de uma excelente feijoada, para oferta a construção do projeto CREAR. Deus 
seja louvado pela vida dos organizadores e dos participantes! 
NO DIA 26 DE AGOSTO: realizamos o batismo de 13 pessoas, ingressando como 
Novos Membros da IBCF. Foi um culto maravilhoso, onde podemos constatar cerca 
de 4 pessoas se entregando as suas vidas a Jesus. Recebemos neste período 18 novos 
membros para a adoração e glória de Deus na IBCF! 
NO DIA 26 DE AGOSTO: realizamos o culto de celebração – 31 anos da IBCF. Tempo 
precioso de adoração, comunhão aprendizado da Palavra de Deus, celebração da Ceia do 
Senhor. Todos os presentes (mais de 300 pessoas) foram convocados a estarem no salão 
social para saborearem o bolo de 31 anos da IBCF. Deus seja louvado pela IBCF e pela 
vida dos organizadores!
NO DIA 31 DE AGOSTO: realizamos a Vigília de Oração, tempo precioso de adoração, 
comunhão e intercessão diante do Senhor Jesus pela IBCF e pelo bairro de Itaquera

_aconteceu em agosto


