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INTRODUTORES
03 – Ailton e Andreia
10 – Teixeira e Débora Pifanelli
17 – Ederson e Patricia
24 – Assis e Edmea
31 – João Costa e Elizabete Menezes

RECEPÇÃO
03 – Urubatan e Ana Paula Estrela
10 – Paulinho e Elaine
17 – Manoel Soares e Maria Socorro
24 –Cleiton e Alessandra Miranda
31 – Cesar Tatto e Alexsandra Luna

SONOPLASTIA
02 e 03 – Henrique e Jonatas
09 e 10 – Ricardo e Mateus
16 e 17 – Diogo e Leonardo
23 e 24 – Henrique e Jonatas
30 e 31 – Ricardo e Mateus

DIRIGENTES E.B.D.
03 → Pr. Wasley / 10 → Bruna Miguel / 17 
→ Deividson / 24 → Flávio / 31 → Célia Brito

DIRIGENTES DO CULTO
03 → Elizeu / 10 → Dagoberto / 17 → 
Fabiano / 24 → Dênis / 31 → Urubatan 

DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
06 → Santana /13 → Pr. Jonathan / 20 → 
Flávio / 27 – Pr. Roberto

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

PLANTÃO DIACONAL
03 – Acácio (2254-8409)
10 – Carlos (2073-6503)
17 – Toninho (2554-1084)
24 – Teixeira (2079-1016) 
31 – Samuel (2522-2742)

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

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

MARÇO  2013
www.ibcf.com.br
 11  20712731

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

E.B.D. - 9hs
Culto de Celebração da Família – 18h
Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Aula de Música para Lideres – 19h30
Instrumental Grupo de Louvor – 20h45
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Vocal Grupo de Louvor – 19h30
Reunião de Oração – 20hs (Finanças)
Aula de Música para iniciantes – 20h45
Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Samara – 9hs
Reunião com os adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
Ensaio Coral Crear – 9hs
Encontro Pequenos Grupos Jovens  nas casas
Café da Fidelidade –  9hs
E.B.D  - 10hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs
Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Aula de Música para Lideres – 19h30
Instrumental Grupo de Louvor – 20h45
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Vocal Grupo de Louvor – 19h30
Reunião de Oração – 20hs (Missões)
Aula Coral Boas Novas – 20h45
Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Isabel Onishi – 9hs
Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Vigília de Oração – 20hs
Ensaio Geral Grupo de Louvor – 08h30
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Culto de Consagração e Posse Pastoral do ir. Wasley Gonçalves – 19h30
E.B.D. - 9hs
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18h
Conjunto Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Aula de Música para Lideres – 19h30
Instrumental Grupo de Louvor – 20h45
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Vocal Grupo de Louvor – 19h30
Reunião de Oração – 20hs (IBCF)
Aula de Música para iniciantes – 20h45
Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Maria Rosa – 9hs
Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
Ensaio Coral CREAR – 09hs
Encontrão dos Jovens na IBCF – 19hs
E.B.D. - 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração –  Gratidão – 18h
Conjunto Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Aula de Música para Lideres – 19h30
Instrumental Grupo de Louvor – 20h45
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Culto de Celebração da Maior Idade – 20hs
Vocal Grupo de Louvor – 19h30
Reunião de Oração – 20hs (Família)
Coral Boas Novas – 20h45
Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Josina – 9hs
Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
Ensaio Coral CREAR – 09hs
Ensaio Grupo de Louvor – 13hs
Culto de Celebração da Páscoa – 19hs
Culto de Celebração – Batismos Novos Membros –  9hs
Culto de Celebração – Ceia do Senhor – 18h

MULHER
Existe uma frase, desconheço o autor, que diz: “Por trás 

de todo grande homem existe sempre uma grande mulher.” 
O ator Jim Carrey parafraseando-a disse certa vez: “Por 

trás de todo grande homem existe sempre uma mulher 
dando risadas.”

Pra ele isto é ótimo, afinal é um comediante, e para nós 
homens eu não diria por trás, mas, ao nosso lado temos uma 
ou mais (esposa, namorada, mãe, irmã, filha...) mulheres que 
com certeza em algumas vezes dá boas risadas causadas 
involuntariamente por nós.

É engraçado como Deus as equipou com um sexto 

sentido que nem elas sabem explicar, mas, que quando nos 

advertem de algo, é melhor escutar para o nosso próprio 

bem e também para evitar o fatídico “Eu não disse!”

Parabéns mulheres! Vocês são a obra prima de Deus! Ele 

as fez lindas! Não sei o que seria de nós homens sem vocês! 

É verdade que tem horas que é difícil entendê-las, mas Deus, 

na sua infinita sabedoria, não nos mandou entendê-las, 

simplesmente amá-las.

“Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa 

prudente vem do Senhor.”(Provérbios 19:14) 

(escrito pelo ir. ADELCINO)

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 



DIA DO SOGRO
Eis aí um homem que merece o nosso respeito. Se seu sogro 

é pai de seu marido, é aquele que cuidou de seu filhinho com 
carinho, brincou com ele, educando-o para se tornar um homem 
responsável e cuidar de você, se é o pai de sua esposa, é um cara 
muito corajoso, pois ele cuidou com todo carinho da filhinha linda 
dele, para ela crescer, continuar linda e depois entregá-la pra VOCÊ 
cuidar dela daí para frente, não deve ter sido fácil!

Então o sogro é digno da nossa admiração e reconhecimento. 
Sogro em inglês é “father in law” que quer dizer “pai pela lei” 

ou seja não é um filho de sangue mas um que se tornou filho pela 
lei do casamento.

E não é assim mesmo? Ele não perdeu um filho ou uma 

filha por estarem casados, ele ganhou mais um filho ou filha e 
consequentemente netos e netas.

E no domingão, depois da E.B.D., quando ele (o sogro) pensa: 
“que bom! um dia tranquilo de descanso”, logo cai na real que é 
um dia cheio de gente, filhos, filhas, netos e netas correndo pela 
casa fazendo barulho e aquela bagunça, mas, que no final do dia 
pode dizer: “Como eu sou abençoado pela família que tenho!”

Parabéns sogros, vocês são heróis!
Que Deus os ajude a ser sábio como Jetro o sogro de Moisés 

que, vendo o grande fardo que seu genro estava carregando pode 
lhe dar um bom conselho (Êx. 18).

Se meu sogro estivesse aqui, eu lhe daria um grande abraço e 
diria: “Obrigado sogrão! Fique tranquilo que vou cuidar muito bem 
da sua filhinha!” E você já deu um abraço no seu sogro hoje?

(escrito por ir. ADELCINO)

No domingo(24/fevereiro), vimos pela televisão o cerimonial organizado pela 

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood para a entrega anual 

do maior prêmio da indústria do cinema de Hollywood, o OSCAR. Os especialistas 

afirmaram que a audiência global alcançou mais de 40 milhões de pessoas ao redor 

do mundo. Certamente muitos de nós que assistimos, sempre esperávamos por estas 

palavras: “E o OSCAR vai para...” Pessoalmente eu estava torcendo pelo filme 

Lincoln para ser premiado como o melhor filme. Mas, o filme decepcionou, porque 

o filme As Aventuras de Pi  ganhou vários quesitos, e, o filme Argo levou o 

prêmio principal, como o melhor filme. Todavia, eu fique imaginando que um dia 

participaremos de uma “celestial” cerimônia de premiação.

Não vai ser sobre a nossa atuação como ator ou atriz de uma ficção, mas 

sobre o nosso ser real, como um seguidor autêntico e proativo do Senhor 

Jesus Cristo. Esse cerimonial celestial será chamado de o Tribunal de Cristo.  

Ele não é um julgamento sobre quem entrará no céu, mas trata-se da avaliação feita 

pelo próprio Senhor, sobre quão fielmente nós O servimos aqui na terra, com os 

dons, as oportunidades que Ele nos deu através da Sua graça. Naquele dia ouviremos 

o Senhor Jesus dizer: “a Minha recompensa eterna (galardão) será para o 

Meu/Minha filho/filha fiel....”

Assim como os atores, atrizes e produtores dos filmes de Hollywood se esmeram 

para receber o grande premio da Academia – OSCAR, que nós, jovens da IBCF 

possamos nos esmerar em obedecer, servir e honrar ao Senhor Jesus com tudo o 

que Ele nos tem dado através da Sua graça. Lembre-se: Jesus está voltando! Se essa 

notícia nos traz alegria e grande emoção em nosso coração, é algo muito edificante! 

Todavia, se essa notícia nos traz indiferença, medo e desespero, então é algo bem 

ruim e preocupante. Pense Nisso!

(Pr.Roberto)

01 – Erika (filha da ir.Yumi)

01 – Reginaldo Júnior 
02 – Elis Neves 
02 – Renata Sizilio
05 – Roberto Bastos
07 – Allan Nogueira 
08 – Beatriz Viana 
08 – João Oliveira 
09 – Acácio Conceição
09 – Fabiano Zanfolim
09 – Wilson Pereira 
10 – Diego Urban 
11 – Élson Santos 
12 – Bill Rodgers
12 – Daniel (filho dos ir.Cleiton e Aline)

12 – Juliana Santos 
14 – César (filho dos ir.José Brás e Rosana)

14 – Maria da Glória
17 – Clemir Rocha
17 – Evelin Campos 
17 – Wanderley Barros 
18 – André (filho do ir.Sidnei Rosseti)

18 – Áurea Maria
18 – Karina (filha dos ir.Luiz Fernando e Miriam)

21 – Eloísa (filha dos ir.Emerson e Lívia)
21 – Ricardo Loiola
22 – Elisabete Souza
24 – Arthur (filho dos ir.Julio e Damaris)

26 – Creusa Teixeira
26 – Leila Araújo 
27 – Beatriz (filha da ir.Alexsandra)

27 – Miriam Gonçalves 
28 – Alexsandra Morais
28 – Rafaela Marques 
29 – Erika Santos 
29 – Gildene Miranda 
29 – Justino Neto 
31 – Irene Siqueira 
31 – Irma Almeida 

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“QUANTO MAIS SENSÍVEL 
VOCÊ SE TORNA PARA O 
PECADO, MAIS CONSCIENTE 
VOCÊ VAI SER PARA A 
NECESSIDADE DE PIEDADE 
E RESPEITO!"

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

7. DISCUTIR A RELAÇÃO O TEMPO TODO
Todo o excesso gera falhas. Há casais que adquire o hábito de passar qualquer detalhe a limpo, o que torna a relação tensa e agressiva. 
Cobranças, mau humor e irritabilidade se tornam constantes entre casais que discutem demais e sempre as mesmas coisas. No entanto, 
é preciso saber relevar algumas situações ou não haverá convivência que dê conta de tanta discussão. Tem que ter bom senso, e vale 
experimentar na prática o que nos ensina o texto de (Ef.4:30-32: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês 
foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda 
maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou 
vocês em Cristo), senão, há o risco de ficar teorizando ou analisando o outro sem parar. Isso não dá certo. Pense Nisso!

_a família com alegria 

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

Oscar Celestial?

NO DIA 1O DE FEVEREIRO: Nasceu Pietro com 49 cm e 3.530 kg, filho dos irmãos 

Carlos Gregório e Camila. Deus os abençoe, parabéns papais!

NO DIA 9 DE FEVEREIRO: Nasceu Benjamim com 49 cm e 2.980 kg, filho do Pr. 

Jonathan e Erin. Deus os abençoe, parabéns papais!

NO DIA 24 DE FEVEREIRO: Temos boas notícias para você: Jesus Cristo está voltando! 

E a nossa E.B.D. reiniciou com novas salas e aulas extraordinárias! Junte-se a nós da IBCF 

todos os domingos à partir das 9h00!

_aconteceu em fevereiro

SOGRO


