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ACONTECERÁ NA IBCF EM JULHO
06 E.B.D – 9hs
Culto de Celebração da Paz – 18hs
07 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
08 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
09 Reunião de Oração – 20hs (Alegria)
10 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Francisca – 9hs
Evangelismo na Fundação Casa – 19hs
11 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
Ensaio Coral Boas Novas – 19h30
12 Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovem – 10h30
13 Café da Fidelidade – 9hs
EBD – 10hs
Culto de Celebração da Alegria – 18hs
14 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
15 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
16 Reunião de Oração – 20hs (Esperança)
17 Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Angelina Vitale – 9hs
Evangelismo na Fundação Casa – 19hs
18 Coolteens – 19hs
Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
Ensaio Coral Boas Novas – 19h30
19 Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovem – 10h30
Encontrão Jovens – 19hs
20 EBD – 9hs
Culto de Celebração da Esperança – 18hs
21 Evangelismo na Escola Maria de Lourdes – 9hs
Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
Aula de Música – 19hs
22 Evangelismo na Escola Maria de Lourdes – 19hs
Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
23 Reunião de Oração (Amor) – 20hs
24 Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Isabel Bacelar – 9hs
Evangelismo na Fundação Casa – 19hs
25 Coolteens – 19hs
Reunião com os Adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Ensaio Coral Boas Novas – 19h30
26 Despertar de Oração – 8hs
Chá Feminino – 15h30
27 EBD 9hs
Culto de Celebração do Amor – 18hs
28 Evangelismo na Escola Maria de Lourdes – 9hs
Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
Aula de Música – 19hs
29 Evangelismo na Escola Maria de Lourdes – 19hs
Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
Culto de Celebração da Maior Idade – 20hs
30 Reunião de Oração (Paz) – 20hs
31 Reunião de Oração e Jejum na IBCF – 9hs
Evangelismo na Fundação Casa – 19hs

INTRODUTORES
06 – Samuel Miguel e Maria do Carmo
13 – Regina Marques e Sueli Reis
20 – Agostinho e Inez
27 – Ailton e Andreia Almeida
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“..mas o povo que conhece ao
seu Deus se tornará forte e
fará proezas...”Dn.11:32
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RECEPÇÃO
06 – Sandreane e Karine Cunha
13 – Reginaldo e Denise
20 – Verônica e Alexsandra Luna
27 – Anderson e Luciana Rios
SONOPLASTIA
05 e 06 – Ricardo e Anderson
12 e 13 – Jonatas, Mateus e Henrique
19 e 20 – Ricardo e Anderson
26 e 27 – Jonatas, Mateus e Henrique
DIRIGENTES DO CULTO
06 – Santana, 13 – Dagoberto, 20 – Fabiano, 27 – Elizeu
DIRIGENTES E.B.D.
06 – Flávio, 13 – Wilson Pereira, 20 – Pr.
Roberto, 27 – José Santana
DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
09 – Vitor, 16 - Fabiano, 23 – Flávio, 30 –
Pr. Roberto
BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE
Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene e
Isabel Bacelar
PLANTÃO DIACONAL
06 – Sérgio (2053-0032)
13 - Adelcino (2944-5856)
20 – Flávio (2385-7322)
27 – Vitor (2623-5731)
CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (2205-3242 / 2071-2731 / 20790517)
Isabel Oliveira (2944-5856)
Josina (2741-8013)
Yraides (3493-6800)

_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

AS PEQUENAS COISAS!
Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação,
façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio
Dele graças a Deus Pai (Col.3:17)
Quando ouvimos uma grande peça musical, vemos a cuidadosa disposição da orquestração na realização de uma melodia majestosa, com todo o som de sua harmonia, o tocar do
acordes, ritmo e letra. O grupo coral que canta também está
comprometida com essa linha tênue. Todavia, não sabemos
que tudo começou com um pequeno acorde, uma pequena
fagulha de ritmo, som, pequenos rabiscos de um rascunho,
algo que parecia impossível, e, de repente torna-se uma obra
fenomenal. E, por trás de tal exatidão, tal beleza musical, há
uma grande persistência, uma grande quantidade de suor,
por parte do autores, regentes e músicos. Porque toda a obra
terminada e exposta, foi alcançado devido o árduo trabalho
de juntar de pequenas coisas, o que leva tempo, muitas horas
trabalhadas, suor, luta, cansaço, firmeza e muita paixão.
A base bíblica sólida para tal ênfase na qualidade não é
difícil de encontrar. Considere a forma extraordinária em que o
tabernáculo foi projetado e construído. Em seguida, o templo
construído durante o governo de Salomão (1 Reis 6:4-8, 28
... com suas “janelas com molduras artísticas”, blocos la-

vrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum
barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer
outra ferramenta de ferro durante a sua construção). O
nome de Deus foi exaltado com o testemunho das pessoas
diante de tamanha beleza detalhada. Ainda é.
No segundo domingo de Julho/2014, estaremos inaugurando o prédio do CREAR. Um projeto que começou a muitos
anos, e que agora e tornou realidade. Um prédio padrão FIFA
para o usufruto do ministério infantil da IBCF. Um local apropriado para o ensino dos princípios da Palavra de Deus aos
infantes da IBCF e de todo o bairro de Itaquera, pois já estamos iniciando o projeto da escola cristã IBCF. Que bênção a
nós dada pelo Senhor!
O que parecia tão pequeno, tão impossível, tão criticado
por muitos, após tantas lutas, suor, muitas horas e horas de
árduo trabalho, terminamos! Até aqui o Senhor nos ajudou!
Queremos agradecer ao Senhor por ter tocado em muitos
irmãos e irmãs que contribuíram para o projeto, que trabalharam com o projeto, enfim, todos aqueles que estão inseridos
na história desde o início, meio e fim de tão almejada obra
para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus!

_falando ao coração

_reflexão

_galera jovem da IBCF

“A VERDADEIRA FÉ SE
MANIFESTA ATRAVÉS
DE NOSSAS AÇÕES!”
_missão IBCF

Vivendo em paz uns com os outros!
SEJAM BONDOSOS E COMPASSIVOS UNS PARA COM OS OUTROS, PERDOANDO-SE
MUTUAMENTE, ASSIM COMO DEUS PERDOOU VOCÊS EM CRISTO (EF.4:32)
Embora nós os cristãos, temos diferenças sobre uma grande
variedade de questões, eu acredito que o mundo é grande o
suficiente e a colheita está madura o suficiente para bem intencionados irmãos e irmãs que queiram concordar em discordar. O
mundo precisa desesperadamente de ver os cristãos de pé lado a
lado, amando um ao outro, isto é, que o mundo saiba que, embora possa haver diferenças entre nós, estamos no mesmo time.
O Senhor quer que o mundo veja como nós os cristãos
amamos uns aos outros, como nós vivemos nossa vida juntos, de tal forma que demonstre a boa nova da reconciliação,
através das nossas atitudes amorosas, pacientes e tolerantes e
respeitosas, para que conheçam o verdadeiro amor Dele para
com o ser humano. Todavia, o Senhor se entristece, quando
esquecemos dessa verdade, desse objetivo, devido darmos mui-

ta atenção e tempo para os nossos conflitos maus resolvidos,
resultando em justificação do mundo para o descrer no Seu
santo evangelho.
Mas quando a reconciliação, pacificação, e a unidade estão
em exposição no interior da igreja, torna-se um poderoso testemunho para este mundo sem paz, sem alegria, sem esperança,
sem amor sem gratidão. Portanto, como seguidores de Jesus,
nós os membros da IBCF devemos nos comportar como pessoas cheias da paz de Jesus. Mesmo sendo pessoas imperfeitas,
porém, redimidos pelo Seu poderoso sangue, somos honrados
em fazer parte do mesmo time. Somos honrados por viver em
uma “grande tenda” com lotes de diferentes tipos de pessoas,
com grande amizade e relacionamento fraternal, pois afinal:
JESUS + nada = TUDO!

_a família com alegria

Projeção espiritual eficaz começa em casa!
Amizade com Jesus:
Quando os nossos filhos olham para nós(pai e mãe),
eles veem um amigo de Jesus? Será que eles nos ouvem
falar de Jesus com carinho e alegria? Nossos filhos veem a
evidência de que Deus-Espírito Santo vive e atua em nosso
coração? Quando afirmamos aos nossos filhos que amamos
muito mais a Jesus, do que o nosso cônjuge ou até
mesmo mais que eles, ficam surpresos e ao mesmo tempo
chocados. Todavia, quando explicamos que nos tornamos
bons pais, boas mães, bons filhos quando amamos a Jesus
em primeiro lugar, vivendo em sintonia com Ele, tal afirmação faz toda a diferença em nosso lar. Traz todo o
ambiente de paz, alegria, esperança, amor e gratidão em
nossa vida familiar.

(continuação)....

Paixão pela Bíblia como verdade de Deus:
Os pais que tem verdadeira amizade com Jesus e, querem que
os seus filhos tenham a mesma amizade, com uma fé forte e sadia,
precisam amar a Bíblia, lendo-a regularmente. Os nossos filhos precisam aprender sobre o que Deus-Pai tem falado claramente através
da Bíblia e como podemos desfrutar de um relacionamento pessoal
com Ele. Nossas palavras e ações devem ser baseadas nas Escrituras.
Eles devem ver nós, como seus pais e mães abrirem a Bíblia e aprender como Deus-Espírito Santo nos orienta, nos dá sabedoria através
Dela. Portanto, precisamos examinar nossa própria relação com o
Senhor em todas as nossas atitudes diárias e fazer esta pergunta
simples: “O meu filho (filha) está crescendo na fé como a minha,
tem sido uma coisa boa para a vida dele(dela) como tem sido para a
minha própria vida?” Pense nisso! (continua)

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

_aniversariantes
1 - Antonio Rodrigues
1 - João Vitor (filho dos ir. Taylor e Simone)
2 – Rosângela Costa
Felipe Nascimento
6 – Danilo Silva
7 – Vanda Fernandes
8 – Anna Helaysa
9 – Danielle Costa
9 – Ricardo Salles
11 – Luis Borges
12 – Andréa Almeida
12 – Danieva Santos
13 – Lucas Silva
13 – Renato Silva
15 – Gabriela Souza
15 – Ester Reis
15 – Márcia Melo
16 – Carmem Seara
16 – Thais Salles (filha da ir. Danieva)
16 – Gabriel Resende
17 – Geni Britto
18 – Lucas (filho do ir. Armando Eleutério)
18 – Ricardo Miranda
18 – Sandra Nery
18 – Vitor (filho dos ir. Neemias e Cíntia)
20 – Laura (filha dos ir. Azeilto e Lucélia)
21 – Caio (filho dos ir. Ederson e Patrícia)
24 – Fernanda (filha dos ir. Eugênio e Andra)
25 – Maria do Carmo
27 – Maria Iracema
27 – Miguel (filho dos ir. Paulinho e Elaine)
29 – Giulia (filha dos ir. Silvio e Gabi

Os Nativos Digitais estão em
ascensão na igreja de Jesus!
Nativos digitais são os adolescentes e jovens que nasceram no período da explosão
das novas tecnologias e conexões de comunicação online. Vivemos em um mundo
onde qualquer pessoa, inclusive o adolescente, tem a oportunidade de contribuir para
conversas globais sobre grandes questões, e fazer sentir a sua presença global.
Podemos organizar o nosso upload de vídeos para o Youtube, iniciar o nosso próprio blog e assim estabelecer a nossa presença em comunidades online. Nós vivemos
em uma época onde temos acesso a mais informações do que nós podemos usar ou
processar. Vivemos em uma época onde todo mundo pode ter uma voz e um impacto,
de maneira que em tudo temos a oportunidade de contribuir e participar, de forma
que já não ficamos passivamente sentados, deixando que as pessoas nos dizem o que
pensar. Todavia, será que estamos pecando menos? Será que estamos sofrendo de
uma crise de identidade? Esquecendo a quem realmente pertencemos, o que já temos
como boa comunicação em e com Jesus?
Como nativos digitais, a moçada jamais deve esquecer as gloriosas riquezas que já
possuem em Jesus. Na verdade, a moçada precisa cada vez mais de amigos de verdade
que os lembre destas gloriosas riquezas todos os dias, bem como, afirmar-lhes que ao
ampliar o seu coração para o Senhor, obedecendo os princípios da Sua Palavra, a sua
fome de pecado diminuirá cada vez mais. A única maneira de lidar com o restante do
pecado de longo prazo é desenvolver um desgosto para com ele hoje, agora. Portanto, use a tecnologia, comunicação online como ferramenta para expandir as gloriosas
riquezas que já temos recebido de Jesus, agora como filhos de Deus-Pai.
Usufrua da boa amizade uns com os outros na IBCF, participando dos pequenos
grupos de comunhão e amizade. Lembre-se: a nossa boa e eficaz comunicação online
depende disso! Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o Maligno
(1 Jo.2:13)
(Pr.Roberto)

