
INTRODUTORES
01 – Milton Miranda e Luzia Guerreiro
08 – Orlando Sérgio e Maria (Leila)
15 – Roque e Maria da Glória
22 – Samuel Miguel e Maria do Carmo
29 – Taylor Alilad e Simone

RECEPÇÃO
01 – Carla Rios e Angelica Estrela
08 – Urubatan e Ana Paula Estrela
15 – Reginaldo e Denise
22 – Anderson e Luciana
29 – Vitor e Paula Brito

SONOPLASTIA
31 e 01 – Diogo, Leonardo e Mateus
07 e 08 – Henrique e Jonatas
14 e 15 – Ricardo e Anderson
21 e 22 – Diogo, Leonardo e Mateus
28 e 29 – Henrique e Jonatas

DIRIGENTES DO CULTO
01 – Douglas / 08 – Dagoberto / 15 – Fabia-
no / 22 – Urubatan / 29 – Adriano Lúcio 

DIRIGENTES E.B.D.
01 – Wilson Pereira / 08 – Valtelina / 15 – Pr. Wa-
sley / 22 – Bruna Miguel / 29 – Deividson Luna

DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
04 – Fabiano / 11 – Santana / 18 – Pr. Was-
ley / 25 – Flávio

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

PLANTÃO DIACONAL
01 – Samuel (2522-2742)
08 – Toninho (2554-1084)
15 – Acácio (2254-8409)
22 – Carlos (2073-6503)
29 – Teixeira (2079-1016)

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

Comemoramos no mês de Agosto, o 32º aniversário da 
IBCF. Parabéns! Aproveitando este período extraordinário, que-
ro dizer por que EU AMO A MINHA IGREJA?

1. Eu amo a IBCF porque é uma comunidade reunida para 
adorar a Deus, onde somos desfiados a considerar e responder 
ao convite de Jesus, “Siga-me”. 

2. Eu amo a IBCF porque é uma comunidade altamente ami-
gável, que visa criar um ambiente favorável, pois sempre busca 
cuidar das coisas que gostamos, com bom ensino e ambiente 
facilitador para as crianças, para os adolescentes, jovens, adul-
tos, homens, mulheres, casais, maior idade e mulheres de hon-
ra e para os novos integrantes e visitantes.

3. Eu amo a IBCF porque é uma comunidade que fornece 
autoridade com compaixão unida ao amor e perdão, visando a 
nossa maturidade espiritual que nos proporciona um  relaciona-
mento estimulante e saudável como família de Deus. 

4. Eu amo a IBCF porque é uma comunidade que possui 
uma equipe de liderança altamente espiritual e apaixonada em 
servir com lisura, fidelidade, bom humor e sempre alcançar o 

melhor para a glória de Deus.

5. Eu amo a IBCF porque é uma comunidade onde Deus-
-Espírito Santo está no comando, cuja unção leva o perdido a 
se encontrar e crescer na vida espiritual, leva as pessoas solitá-
rias a serem envolvidas, leva as pessoas entediadas a terem um 
propósito e uma causa, leva as pessoas necessitadas a serem 
cuidadas. 

6. Eu amo a IBCF porque é uma comunidade que se reúne 
regularmente (domingo pela manhã e noite, quarta-feira), se-
guindo exemplo da igreja Primitiva de (At.2:42-47), para juntos 
compartilharmos do aprendizado da Palavra de Deus e com-
partilharmos a nossa vida juntos como irmãos em Cristo. Uma 
coisa é certa: o nosso encontro habitual é uma marca da IBCF.

7. Embora o Senhor Jesus Cristo pagou o preço por cada in-
divíduo, Ele instituiu a IBCF como o Seu presente para o mundo. 
Portanto, eu amo a IBCF porque é uma comunidade que a cada 
dia se torna um presente para a Tri-Unidade que está presente 
entre nós, o que me deixa muito feliz por fazer parte Dela. Em 
comemoração aos 32 anos da IBCF, lembre-se: EU AMO A MI-
NHA IGREJA(IBCF)!

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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EU AMO A MINHA IGREJA!

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

01 – E.B.D. - 9hs

Culto de Celebração da Família – 18hs

02 – Ensaio Vozes de Adoração – 
15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

03 – Reunião com crianças no prédio 
da ir. Maria Rosa – 19h30

04 – Reunião de Oração – 20hs (Finan-
ças)

05 – Reunião de Oração e Jejum na 
casa da ir. Ozorina – 9hs

Reunião com os adolescentes no prédio 
da ir. Maria Rosa – 19h30

06 – Evangelismo na Escola Maria de 
Lurdes (manhã e noite)

Ensaio Conjunto Boas Novas – 20hs

07 – Jovens – Pequenos Grupos na 
IBCF19hs

08 – Café da Fidelidade  –  9hs

Ensaio Grupo de Louvor – 15h45

Culto de Celebração da Fidelidade – 
18hs

09 – Ensaio Vozes de Adoração – 
15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

Aula Conjunto Boas Novas – 20hs

10 – Reunião com crianças no prédio 
da ir. Maria Rosa – 19h30

11 – Reunião de Oração – 20hs (Mis-
sões)

12 – Reunião de Oração e Jejum na 
casa da ir. Francisca  – 9hs

Reunião com adolescentes no prédio da 
ir. Maria Rosa – 19h30

13 – Evangelismo na Escola Maria de 
Lurdes (manhã e noite)

Ensaio Conjunto Boas Novas – 20hs

14 – Ensaio Coral CREAR – 8h45

Coral Adolescentes – 10h30

Aula Grupo de Louvor Instrumental – 
12h45

15 – E.B.D. - 9hs

Aula Grupo de Louvor Vocal – 15h45

Culto de Celebração da Comunhão – 
Boas Novas – 18hs

16 – Conjunto Vozes de Adoração – 
15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

17 – Reunião com crianças no prédio 
da ir. Maria Rosa – 19h30

18 – Reunião de Oração – 20hs (IBCF)

19 – Reunião de Oração e Jejum na 
casa da ir. Yraides  – 9hs

Reunião com adolescentes no prédio da 
ir. Maria Rosa – 19h30

20 – Evangelismo Escola Maria de 
Lurdes (manhã e noite)

Coolteens – 19hs

Ensaio Conjunto Boas Novas – 20hs

21 – Ensaio Coral CREAR- 08h45

Coral Adolescentes – 10h30

Ensaio Grupo de Louvor – 12h45

Jovens – Encontrão na IBCF – 19hs

22 – E.B.D. - 9hs

Almoço Especial na IBCF

Culto de Celebração e Ceia do Senhor  
– 18hs

23 – Conjunto Vozes de Adoração – 
15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

Aula Conjunto Boas Novas – 20hs

24 – Reunião com crianças no prédio 
da ir. Maria Rosa – 19h30

Culto de Celebração da Maior Idade 
(Dia do Ancião) – 20hs

25 – Reunião de Oração – 20hs (Gra-
tidão)

26 – Reunião de Oração e Jejum na 
casa da ir. Alessandra Miranda  – 9hs

Reunião com adolescentes no prédio da 
ir. Maria Rosa – 19h30

27 – Evangelismo na Escola Maria de 
Lurdes (manhã e noite)

Ensaio Conjunto Boas Novas – 20hs

28 - Ensaio Coral CREAR- 08h45

Coral Adolescentes – 10h30

Ensaio Grupo de Louvor – 12h45

29 - E.B.D. - 9hs

Culto de Celebração Gratidão  – 18hs

30 - Conjunto Vozes de Adoração – 
15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Aula de Música para Lideres – 19h30

Amados não esqueçam de atualizar o seu cadastro, através do site: www.ibcfcadastro.com.br
acesso: primeiro nome / data de nascimento completa (sem as barras)
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Vamos ser honestos. Existem certos tipos de pessoas que es-
tão condicionadas, pela nossa cultura, as quais não gostamos. Por 
uma boa razão, são pessoas que não tem nenhum crédito ao nosso 
gosto pessoal, pessoas que sempre mantemos certa distância. E, 
no entanto, também são pecadores carentes da graça, da salvação 
outorgada pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, observe uma lista de 
pessoas pelas quais devemos orar, mesmo que não queiramos: 

1. Políticos ou alguém em uma posição de poder:
Dentro do nosso contexto brasileiro, principalmente depois 

de tanta corrupção revelada, certamente as pessoas irão rir, 
zombar (“zoar”), e nos criticar se dissermos que estamos orando 
por um político (por exemplo: acusado no escândalo do mensa-
lão). Todavia, a Palavra de Deus no adverte em (1 Tim.2:1-2 - 
Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, 
intercessões e ação de graças por todos os homens; pelos 
reis e por todos os que exercem autoridade, para que te-
nhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a pieda-
de e dignidade). Eis aqui uma boa razão porque devemos orar 
pelos políticos e demais líderes municipais, estaduais e federais, 
pois cremos que toda autoridade é concedida por Deus. Trata-se 
de uma atitude contracultural, e, obediente à ordem expressa de 
Deus. Assim sendo, vamos orar pela vida espiritual dos políticos 
e das suas famílias! (sim, você me ouviu direito)!

2. Pessoas que representam de maneira ruim a fé cristã:
Há forte tendência de nos distanciar, criticar os cristãos que 

representam de maneira escandalosa a fé cristã. Eu faço isso, e 
poderia lhe dar uma lista de pessoas cujos procedimentos cris-
tãos em público me faz querer levantar e gritar: “nós da IBCF são 
somos e não agimos assim. Nós somos diferentes.” Todavia, eu 
fico humilhado com as palavras do Senhor Jesus ao ap. Pedro em 
(Lc.22:31,32 – “Simão, Simão, satanás pediu vocês para 
peneirá-los como trigo. Mas Eu orei por você, para que a 
sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça 
os seus irmãos”). O ap.Pedro foi quem negou por três vezes o 
Senhor Jesus, e, no entanto, Jesus lhe disse pacientemente, “Es-
tou orando por você”.  Portanto, ao invés de criticar e zombar 
aqueles cristãos que eu acho que estão fazendo tudo errado na 
vida cristã, eu deveria orar por eles, porque muitas vezes as mi-
nhas críticas às atitudes deles, se tornam maior escândalo do que 

aquilo que eles estão praticando.  O Senhor é quem cuida muito 
bem da Sua obra, bem melhor do que eu e você! Não é mesmo?

3. As pessoas que zombam abertamente da fé cristã:
Quando penso em pessoas que zombam abertamente da nos-

sa fé cristã (por exemplo: rede Globo, comediantes, parentes, co-
legas do trabalho, da escola, e outros), eu logo quero que Deus os 
fulmine imediatamente. Todavia, a atitude de Jesus na cruz com 
Sua brilhante e conhecida afirmação em relação aos escarnece-
dores, me deixa muito envergonhado. Jesus disse em (Lc.23:34 
– “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo”). 
Diante dessa atitude de Jesus, devemos interceder diante Dele 
pelos escarnecedores, para que Deus-Espírito Santo trabalhe em 
seus corações para serem salvos em Jesus, porque de acordo com 
a vontade e o poder do Senhor, o escarnecedor de hoje poderá 
ser um grande evangelista amanhã. Isto é, a soberania e o poder 
de Deus não estão enfraquecidos pela hostilidade daqueles que 
se opõem à obra Dele. É possível eu e você  consideramos isso?

4. Aquela pessoa que nos fere profundamente:
Jesus disse em (Lc.6:27,28 – “Mas Eu digo a vocês que es-

tão Me ouvindo: Amem os seus inimigos, façam o bem aos 
que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por 
aqueles que os maltratam”). Embora o perdão não signifique que 
temos que suportar a injustiça ou abuso, bem como, não somos um 
capacho sobre o qual pessoas más podem andar em cima, simples-
mente pelo fato de sermos crentes em Jesus. Todavia, é nosso dever 
ser obediente à ordem de Jesus e orar  por aqueles que nos ferem 
profundamente. Mesmo que a reconciliação nem sempre seja pos-
sível, porém, é possível perdoarmos, não permitindo que a raiz de 
amargura se estabeleça em nosso coração. Quando mergulhamos 
no perdão oferecido por Jesus, através da Sua morte expiatória e 
ressurreição, temos paz e alegria, e, não há espaço para profundos 
ressentimentos. Devemos orar pelas pessoas que nos feriram pro-
fundamente, que cometeram injustiça contra a nossa integridade 
cristã, porque são pessoas também criadas por Deus à Sua imagem 
e semelhança, cuja alma é demais importante para Ele, assim como 
a minha e a sua alma são. Portanto, vamos orar por aquelas pessoas 
que nos magoaram, que nos magoa e que nos magoará. A propósi-
to vamos explorar a libertadora explosão: Jesus  +   Nada  =  Tudo

(extraído e adaptado)

Ao longo de nosso ministério, a questão pastoral mais comum que eu e a Célia temos 
confrontado é provavelmente os namoros, noivados e casamentos os(as) jovens cristãos(as) 
membros da IBCF com os(as) não crentes. Nós sempre pensamos que à luz do ensino de (1 
Cor.7:39 – A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido mor-
rer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor), e 
(2 Cor.6:14 – Não se ponham em jugo desigual com descrentes. Pois o que têm em comum 
a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas?), juntando com o 
testemunho sofredor de muitos membros que já foram casados(as) com incrédulos(as), iria 
fazer grande diferença na vida de muitos(as) solteiros(as) que desejam se casar. 

Mas, parece-me que alguns jovens membros da IBCF não têm pensado e agido assim, 
ao contrário, negligenciam, desvalorizam os textos bíblicos e os testemunhos vivos. Estão 
abrindo brechas tremendas ao engano do diabo(será que Deus realmente diz assim? Ou é 
ideia do Pr.Roberto e da Tia Célia?), e se envolvendo com namoros, noivados e possíveis 
casamentos com pessoas que não compartilham da mesma fé. Estão flutuando, como se de 
alguma forma o Senhor lhes dará alguma isenção, considerando o quanto eles se amam, e 
como o(a) namorado(a) sem Jesus apoia e entende a sua fé. E, como eles são almas gêmeas, 
já que na igreja não tem ninguém que se interessa por ele(ela). Embora eu e a Célia temos 
impacientemente afirmado que o compromisso assumido não é da vontade de Deus, não 
dará certo, será um tremendo fiasco, os(as) jovens têm nos desprezado. Eles(elas) esquecem 
que o casamento já é bastante difícil quando há dois crentes que estão completamente em 
harmonia espiritual, agora imagine que batalha terá um casamento onde uma pessoa é 
desobediente a Deus e a outra pessoa é trevas(um defunto espiritual). 

Se o(a) jovem crente pensou que estava muito sozinho(a) antes de se casar, não é 
nada comparado com a solidão que enfrentará depois de casado(a). Como eu e a Célia 
gostaríamos de inculcar tal aspecto na mente dos(das) jovens da IBCF que estão em pe-
cado, mantendo vinculo de namoro, noivado e posterior casamento com incrédulos(as). 
Cabe a nós tão somente orar e aguardar os acontecimentos. Estarmos prontos para 
perdoar e ajudar, pois certamente grandes consequências(flagelos) terão que enfrentar 
devido a sua triste escolha desobediente e imprudente! Que o Senhor tenha misericór-
dia dos(as) nossos(as) jovens crentes, membros da IBCF! (Pr.Roberto)

01 – Filipe Marques Silva
02 – Leonardo Campos
03 – César Salviano 
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 – Regina Botelho 
12 – Arnaldo Alves 
12 – Rejiane Souza
12 – Sumiê Dias
13 – Damaris Brito
14 – Ricardo Turato 
14 – Vinícius Leão (filho da irmã  

Sandreane)

15 – Bruno Moreira
15 – Yraides Costa 
16 – Carlos Eduardo (filho do irmão  

Allan)

16 – Marcilia Silva 
18 – Taylor Fernandes
20 – Lauricélia Campos 
21 – Alessandra Miranda
21 – Jéssica Vicente 
23 – Silvio Fernandes 
25 – Jaqueline Reis 
25 – Pr.Marcos Jacintho 
26 – Gustavo (filho dos irmãos  

Rodrigo e Mônica)

29 – Carlos Araújo

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“NOSSA IDENTIDADE NÃO 
ESTÁ EM NOSSA ALEGRIA E 
A NOSSA IDENTIDADE NÃO 
ESTÁ EM NOSSO SOFRIMENTO. 
SE TEMOS ALEGRIA OU SE 
ESTAMOS SOFRENDO, A NOSSA 
IDENTIDADE ESTÁ EM CRISTO!”

_missão IBCF

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

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

A paciência, mais do que morder a língua, mais do que bater a mão 
na boca, é respirar fundo. Ela purifica o ar. Ela impede a insensatez de 
espalhar seu veneno por toda casa. Ter paciência é escolher controlar 
suas emoções ao invés de permitir que elas lhe controlem. É escolher 
demonstrar graça ao invés de pagar mal com mal. Como maridos, ou 
como esposas, quando somos ofendidos,  rapidamente revidamos. 
Reagimos com muita raiva quando somos tratados(as) injustamente. 

Certamente estaremos espalhando veneno ao invés de remédio!
 
A raiva é causada, na maioria das vezes, quando não conse-

guimos o que queremos, então ficamos irritados(as) por dentro, e, 
na maioria das vezes a nossa reação emocional é o resultado das 
nossas razões egoístas, tolas e más. Por outro lado, a paciência 
nos torna sábios(as). Ela não se apressa em julgar, mas ouve o que 
a outra pessoa está dizendo. Ela espera na entrada enquanto a 
raiva deseja invadir com violência. A paciência aguarda para ver 
toda a situação antes de julgar. A Bíblia diz: "o homem paciente 
dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela 
insensatez" (Pv 14:29). Pense nisso! (extraído e adaptado)

_a família com alegria 

O amor é paciente!

Por que os(as) jovens cristãos(ãs)  
não devem se casar com incrédulos(as)?

12/Julho – Nasceu a Alice (filha 
dos irmãos Azeilto e Lucélia), com 
2.620 Kg e  46,00 cm. Parabéns 
Papais, Deus os abençoe!
10/Agosto – Nasceu a Maria 
Eduarda (filha dos irmãos Ander-
son e Luciana), com 3.310 Kg e 
49 cm. Parabéns Papais, Deus os 
abençoe!
10/Agosto – Que noite tivemos 
no sábado, com o programa 
do Recanto do Guerreiro pré-
-comemoração do dia dos Pais. 
Foi um tempo maravilhoso de 
comunhão, jogos, brincadeiras, 
muita comida e logicamente, uma 
reunião coroada pela mensagem 
ministrada pela tia Célia, acerca da 
nossa responsabilidade como pais 
e sacerdotes do nosso lar. Obri-
gado equipe pela maneira muito 
especial em alegrar o coração dos 
muitos pais presentes!
11/Agosto – Café e Progra-
mação Dia dos Pais – com a 
apresentação de diversos grupos da 

IBCF(adolescentes, jovens e CREAR), 
permeada pela excelente mensa-
gem ministrada pela ir.Ábia, tivemos 
um dia dos Pais maravilhoso! Que 
benção a maneira que os pais foram 
desfiados a se tornarem homens 
de Deus por excelência e a exercem 
com muita dedicação a missão de 
pais dada pelo Senhor! Muito obri-
gado equipe organizadora! 
12/Agosto – No mês de Agos-
to/13 estamos comemorando 
os 32 anos da IBCF, Parabéns! 
E durante o mês tivemos vários 
eventos usando o número básico 
32. Começamos com o Relógio 
32 horas de Oração, iniciado às 
00 hrs., terminando às 08 hrs. Do 
dia 13. Tivemos 102 participantes. 
Certamente Deus em muito nos 
abençoará, pois cremos na Sua 
promessa que  a oração de um 
justo é poderosa e eficaz.
18/Agosto – Em comemoração 
aos 32 anos da IBCF, tivemos a 
ministração do louvor sob a res-

ponsabilidade do ir. Allan Marino 
e Banda. Que noite preciosa em 
podermos cantar louvores ao 
Senhor que é Digno de toda honra 
e glória. Que benção!
28/Agosto – Projeto 32 dias de 
Oração – iniciamos mais um pro-
jeto de intercessão na IBCF, onde 
podemos observar vários mem-
bros comprometidos no tempo de 
oração por 32 dias consecutivos. 
A conscientização é que todos 
nós membros da IBCF precisamos 
assumir seriamente os desafios 
reais enfrentados pelo nosso bairro 
de Itaquera, a nossa cidade e o 
estado de São Paulo e nosso país o 
Brasil, certamente precisa da ajuda 
de Deus. O inimigo sempre vai 
atacar quando procuramos para 
fazer a obra de Deus, então vamos 
continuar orando! 
31/Agosto – Vigília de Oração – 
neste mês de Agosto organizou-se 
a vigília de oração no sábado pela 
manhã (08 às 12 hrs.). 

_aconteceu em julho e agosto

32 dias de Oração
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