
INTRODUTORES
07 – Milton Mirana e Irma Almeida 
14 – Orlando Sérgio e Leude
21 – Roque e Luzia Guerrreiro
28 – Taylor e Simone

RECEPÇÃO
07 – Paulinho e Elaine
14 – Ester e Jéssica Vicente
21 – Cesar Tatto e Maria Andra
28 – Wanderley e Nilda

SONOPLASTIA
06 e 07 – Ricardo e Cristiano
13 e 14 – Anderson e Mateus
20 e 21 – Jonatas Gonçalves e Jonatas Seara
27 e 28 – Kevin e Gabriel

DIRIGENTES DO CULTO
07 – Santana
14 – Dagoberto
21 – Fabiano
28 – Elizeu

DIRIGENTES E.B.D.
07 – Damaris Brito
14 – Ricardo Loiola
21 – Pr. Wasley
28 – Flávio Santos

DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
03 – Delfino
10 – Vitor
17 – Ábia
24 – Pr. Wasley

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

PLANTÃO DIACONAL
07 – Flávio (2385-7322)
14 – Sergio (2053-0032)
21 – Teixeira (2079-1016)
28 – Vitor (2623-5731)

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

Deus-Pai nos confiou a nação do Brasil, para compartilhar da 
verdade do evangelho remidor do Senhor Jesus Cristo. Todavia, não 
podemos pactuar com a cultura maligna que o nosso amado País, 
curte na mídia e nas demais redes de comunicação.  

Temos que observar que Jesus nos adverte assim como advertiu 
aos Seus discípulos que, para segui-Lo teriam que entrar em conflito 
com a cultura. Ele disse coisas como (parafraseando um pouco):

“Se o mundo Me odeia, ele também vai te odiar” (Jo.15:18)

“Eu não vim trazer paz, mas espada” (Mt.10:34)

“Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos” (Mt.10:16)

É por isso que nossos antepassados   costumavam cantar hinos 
que igualou gritos de guerra, cantando refrões tais como: “Não é 
dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor!

Mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor!», ou «De 
tão fatal pecado, a idolatria vil, unidos no evangelho, salve-
mos o Brasil!»

Eles entenderam que Jesus os havia chamado para um campo 
de batalha, não para um playground. Eles levaram a sério a admoes-
tação do ap. Paulo: “Revesti-vos de toda a armadura de Deus, 
para que você possa ficar firmes contra as ciladas do diabo” 
(Ef.6:11). Nos últimos anos, muitas igrejas com os seus membros 
fizeram um tratado de paz com a cultura maligna do nosso Brasil. 
Falamos de Jesus como um curandeiro e líder, mas não como o Se-
nhor e Rei. 

Gritamos graça, sussurramos arrependimento e ao mesmo tem-
po, criamos excessivas tentativas para sermos agradáveis para com 
aqueles que se opõem a nós.

Nós recuamos em silêncio em face do mal terrível e esperamos 

que tudo irá se acertar. Será que pensamos que os nossos filhos e 
netos um dia irão perguntar: Onde a IBCF estava quando o Brasil 
perdeu a guerra para cultura maligna? O que a IBCF fez quando 
o mundo aprovou a coabitação, o casamento do mesmo sexo, a 
proliferação da pornografia, o aborto e o ensino da evolução como 
a fonte da vida nas escolas públicas? A IBCF quis se levantar e lutar 
quando as forças anti-Jesus insistiram em remover qualquer refe-
rência a Ele e a Bíblia da arena pública? Quando vir estas perguntas, 
como responderemos? Será que vamos desculpar o nosso silêncio, 
dizendo: Nós não tínhamos condições, nós não sentíamos que era o 
nosso papel fazer tal limpeza. Nós não queríamos que a IBCF tivesse 
uma imagem negativa na comunidade, por isso enfatizamos apenas 
o que era agradável para todos nós. Será que vamos tentar explicar 
a nossa passividade, dizendo: Nós acreditamos na separação entre 
Igreja e Estado. 

Os cristãos não devem se envolver em batalhas políticas, por 
isso nos mantivemos neutros. Se isso fosse a resposta de Deus nos 
dias de Jonas, Ele não teria insistido com Jonas para ir a cidade pagã 
de Nínive e avisá-los a se arrependerem ou enfrentarem a destrui-
ção decretada. Se João Batista tivesse essa filosofia, ele nunca teria 
confrontado a imoralidade do rei Herodes e ter como resultado o 
ser decapitado. Se isso tivesse sido a abordagem de Jesus, Ele nunca 
teria dito: “Vós sois o sal da terra” (Mt.5:13), ou “Bem-aven-
turados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem” 
(Mt.5:11). Embora a nossa civilização está caminhando para o co-
lapso moral, a nossa vocação é não se render às forças da escuridão, 
mas manter-nos firmes na fé, como uma posição sólida: “É preciso 
obedecer antes a Deus do que aos homens!”(At.5:29).

Além disso, que os futuros netos dos membros da IBCF saibam 
que tínhamos a percepção suficiente para vermos o que iria aconte-
cer, bem como, lhes ensinamos o amor a Jesus e a verdade da Sua 
Palavra para eles lutarem corajosamente o bom combate da fé, em 
prol da libertação espiritual do nosso Brasil, crendo no que diz em 
(Mt.19:26: com Jesus todas as coisas são possíveis).
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07 E.B.D  –  9hs
 Culto de Celebração da Paz – 18hs
08 Evangelismo na E.E. Maria de 
 Lourdes 
 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
 Aula de Música – 17hs
09 Reunião com crianças no 
 Condomínio Alamandas – 19hs
10 Reunião de Oração – 20hs 
 (Alegria)
11 Reunião de Jejum e Oração 
 na casa da ir. Célia Reis – 9hs
 Evangelismo na Fundação 
 Casa – 19hs
12  Coolteens – 19hs
 Reunião com adolescentes no
 Condomínio Alamandas – 19hs
 Ensaio Coral Boas Novas 
 – 19h30
13  Ensaio Coral CREAR – 9hs
 Ensaio Coral Jovem – 10h30
14  Café da Fidelidade – 9hs
 EBD – 10hs
 Culto de Celebração da Alegria 
 – 18hs
15 – Evangelismo E.E. Maria 
 de Lourdes
 Ensaio Conjunto Vozes de 
 Adoração – 15hs
16 Reunião com crianças no 
 Condomínio Alamandas – 19hs
17 Reunião de Oração – 20hs 
 (Esperança)
18  Reunião de Oração e Jejum 
 na casa da ir. Célia Garcia   – 9hs
 Evangelismo na Fundação Casa 
 – 19hs
19  Coolteens – 19hs
 Reunião com adolescentes no 

 Condomínio Alamandas – 19hs
 Ensaio Coral Boas Novas 
 – 19h30
20  Ensaio Coral CREAR – 9hs
 Ensaio Coral Jovem – 10h30
21 EBD – 9hs
 Culto de Celebração da Esperança 
 – 18hs
22 Evangelismo na E.E. Maria 
 de Lourdes – 9hs
 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
 Aula de Música – 17hs
23 Reunião com as crianças no 
 Condomínio Alamandas – 19hs
24 Reunião de Oração (Amor) – 
 20hs
25 Reunião de Oração e Jejum na ir. 
Marisa – 9hs
 Evangelismo na Fundação Casa
 – 19hs
26  Passeio Anual Feminino – saída 
 as 15hs da IBCF
 Coolteens – 19hs
 Reunião com os Adolescentes  
 no prédio da ir. Maria Rosa – 19hs
 Ensaio Coral Boas Novas – 19h30
27 Despertar de Oração – 8hs
28  EBD 9hs
 Culto de Celebração do Amor 
 (Ceia do Senhor) – 18hs
29 Evangelismo na Escola Maria 
 de Lourdes – 9hs
 Ensaio Conjunto Vozes 
 de Adoração – 15hs
30  Reunião com as crianças 
 no Condomínio Alamandas – 19hs
 Culto de Celebração da Maior
 Idade (Dia do Ancião) – 20hs 



“... mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará 
forte e fará proezas...” (Dn.11:32)

As vezes temos um carro, ou um aparelho eletrônico que 
sempre está quebrado por várias vezes. Gastamos tanto para 
manter o funcionamento dos mesmos, que ao fazermos a conta 
do prejuízo, vale a pena deixá-los de lado e comprar outro, novo 
e melhor, isto é, o velho já passou; eis que tudo se fez novo! Te-
mos que pensar que a IBCF com 33 anos está num mundo velho, 
cheio de vícios, tradições malignas, porém, a cada dia Jesus nos 
renova com a Sua Palavra, com a Sua presença, nos faz novas 
criaturas com um estilo de vida diferente: fazermos, reagirmos 
de maneiras que O agrada, nos preparando a cada instante, pois 
o Seu reino está próximo! 

Vem, vê e segue-me para Jesus, pois Ele é um novo mun-

do. Ele é uma nova criação. Ele é o nosso Senhor e solução eter-
na para um mundo todo quebrado. Ele crucificou a nossa velha 
natureza, e, nos deu uma nova, um novo caminho a trilhar, Ele 
nos colocou em Sua maravilhosa luz. É por isso que começamos 
o mês de Agosto com as 33 horas, e, depois, 33 dias de oração. 

É por isso que nos desafiamos ao engajamento ativo de 3 
horas semanais (adoração, servir e estudo da Bíblia). Ao fazer-
mos a estes exercícios simples, estes padrões previsíveis, desco-
brimos que a graça de Jesus tem residência fixa em nossa vida, e, 
começa a nos transformar, tornamo-nos espiritualmente “fortes” 
para a glória Dele. Somos uma família com uma visão de portas 
abertas (ALCANÇAR) e que amamos todos quantos estão diante 
da mesa do Senhor Jesus, para a glória Dele! Portanto, vem, vê, 
segue-me!

Meu desejo é que todos os jovens solteiros, os viúvos e viúvas possam se casar. Porém, 
me preocupa um pouco saber que muitos solteiros que eu queria que se casassem tem 
poucos amigos próximos do sexo oposto. Algo surgiu na cultura cristã que desencoraja 
amizades normais entre rapazes e moças, pois ao vermos um rapaz e uma moça juntos, logo 
começa a pressão (hummmm Fulano eu vi você com o Sicrano ontem, tem algo rolando en-
tre vocês dois?). Ao mesmo tempo falamos que antes que os jovens se casem, precisam ser 
amigos, e os pressionamos de tal maneira, que acabam se casando, fora da real vontade de 
Deus. No entanto, é possível rapazes e moças cristãs construírem amizades saudáveis sem 
assumir que irão juntos para o altar? Eu creio que isso é possível. Aqui estão alguns pontos 
para desenvolver relacionamentos assim:

1. Veja seus amigos como família: O ap. Paulo disse a Timóteo que deveria tratar mu-
lheres mais velhas como mães e mulheres mais novas como irmãs (cf. 1 Tim.5.2). A mesma 
regra se aplica às moças: vocês deveriam ver seus amigos cristãos homens como irmãos. Ao 
ter essa atitude de pureza de coração torna-se possível uma amizade. Se um rapaz vê sua 
amiga mulher como uma irmã, ele não vai desejar seu corpo; pelo contrário, seu instinto 
será de encorajá-la. Se uma moça vê seu amigo homem como um irmão, ela cuidará dele e 
orará por ele sem esperar que ele tenha sentimentos sexuais por ela.

2. Evite a “pressão dos pares”: Em muitas igrejas hoje já uma pressão incrível para 
encontrar “a pessoa certa” que vai te tirar do mercado. Se você está carregando esse fardo, 
cada amizade com uma pessoa do sexo oposto pode ser um peso. “Ela é a pessoa certa?”. 
“Será que ele gosta de mim?”. “Como eu deveria me vestir?”. Essas preocupações se 
tornam ansiedade que pode arruinar a alegria da vida. Confie em Deus o seu desejo de um 
cônjuge. Se você não se despreocupar, pode parecer desesperado(a), e, isso é muito ruim. 
Pare de tentar fazer algo acontecer e apenas aproveite a oportunidade de conhecer uma 
pessoa nova. Lembre-se do 

(Sl. 37.4: “Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração”). 

3. Diga adeus ao embaraço: Muitos rapazes e moças antes de casarem temem muito 
os encontros. Chamar alguém que você mal conhece e convidá-lo para jantar ou ver um 
filme é assustador, e essa é a razão pela qual muitos rapazes cristãos ainda estão solteiros 
aos 35. Enquanto isso, moças cristãs ouvem que devem esperar os rapazes darem o primeiro 
passo e assim são condicionadas a esperarem “o convite”. Você pode deixar de lado todo 
esse embaraço organizando encontros de grupo: saia com vários amigos para tomar café, 
convide-os para cozinhar alguma coisa ou dê uma festa. Então apenas aproveitem a com-
panhia uns dos outros. E moças: sintam-se à vontade para iniciar os convites! (tem muitos 
“caras” com pouca coragem), você entendeu? – continua....

(Pr.Roberto) 

01 – Filipe Silva
02 – Leonardo Campos
03 – César Salviano
04 – Milena Majewski
04 – Ozorina
07 – Maria Pereira
07 – Silio Silva
08 – Maria das Virgens
08 – Giovanna Fernandes
08 – Paulo Eduardo
09 – Rafael Vicente
10 – Regina Botelho
12 – Arnaldo Alves
12 – Sumiê Dias
13 – Damaris Brito
14 – Ricardo Turato
14 – Vinicius Leão (filho dos ir. André e 

Sandreane)

15 – Bruno Moreira
15 - Leonir
15 – Yraides Costa
17 – Alessandra Albuquerque
18 – Taylor
18 – Vitor (filho dos ir. Neemias e Cintia)

20 – Lauricélia Campos
20 – Sandra Gutierrez
21 – Alessandra Miranda
21 – Jéssica Vicente
23 – Silvio Fernandes
25 – Jaqueline Reis
26 – Gustavo (filho dos irmãos Rodrigo e 

Mônica)

29 – Carlos Araújo

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“apenaS ir à igreja 
não faz de você 
um criStão, aSSim 
como ficar em Sua 
garagem não faz  
de você um carro!”

_missão IbCF

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

vem, vê e 
segue-me!

Em (Gn.18:1-9), encontramos a história de quando Abraão, 
ao sentar-se do lado de fora de sua tenda, encontrou três ho-
mens, a quem mais tarde descobriu que eram anjos enviados 
por Deus em seu caminho para verificar a cidade de Sodoma 
e os horríveis relatos dos atos pecaminosos que estavam ocor-
rendo lá. Abraão estava tão animado com esses homens que 
ele foi imediatamente servir-lhes água, pão e assar um de seus 
melhores bezerros para eles, com a esperança de que eles iriam 
descansar em sua tenda por um tempo e comer antes de con-
tinuar sua viagem. Os homens concordaram em ficar, e assim 
ao começaram a se sentar para comer, fizeram a Abraão uma 
pergunta muito importante: “Onde está Sara, tua mulher? 

“(Gn.18:9). À primeira vista, parece que esses homens (ou an-
jos) de Deus estavam perguntando sobre a localização física de 
Sara, mas eu acredito que a pergunta foi muito mais profunda 
do que isso. Realmente, eles não estavam perguntando a Abraão 
sobre a localização de sua esposa, mas sim de sua condição. 
Aos casais que que estão lendo isso hoje, quero perguntar-lhes: 
O seu amor conjugal ainda é tão apaixonado como era no 
início do casamento? Vocês são mais rápidos para tratar 
os diversos problemas do dia-a-dia do que dar as mãos um 
ao outro? Quando se trata da condição do seu casamento, 
hoje, onde de fato vocês estão (juntos, distantes, separa-
dos)? Pense nisso! 

_a família com alegria 

condição atual do meu casamento!

moças e rapazes solteiros 
podem ser apenas amigos?


