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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

(Quando o centurião que estava em frente de Jesus 
ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: “Real-
mente este homem era o Filho de Deus! “ Mc.15:39)

O relato de Marcos da morte de Jesus é um registro an-
gustiante do que parece ser um fracasso total. Um julgamento 
simulado, uma crucificação brutal, provocações cruéis, um en-
terro apressado. E por três dias esperança morreu no coração 
dos discípulos. Mas, Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, e, os 
discípulos estavam sem esperança e com medo depois da cruci-
ficação de Jesus, imediatamente transformaram-se em homens 
confiantes e corajosos, testemunhas da ressurreição maravilho-
sa do Senhor Jesus. E, tão certo como a manhã de domingo, 
quando o túmulo estava vazio, haverá um dia em que Deus 
habitará com o Seu povo em um lugar, sem o menor indício 
de pecado. Vamos descansar nEle para sempre. Até então, as 
pessoas com vida de ressurreição pode perseverar em dar, cele-
brando, e servindo, porque sabemos que somos parte de uma 
história maior. Continuamos, mesmo quando não parece ser o 
momento ideal ou frutífero, porque nós nos juntamos a ressur-
reição agora. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é tão 
fundamental para o Cristianismo que ninguém que nega pode 
ser um verdadeiro cristão. Sem a ressurreição não há fé cristã, 
não há salvação, nem esperança (Se não há ressurreição dos 
mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou; e, se Cristo 
não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também 

é inútil a fé que vocês têm – 1 Cor.15:13-14). Uma pessoa 
que acredita em um Cristo que não foi ressuscitado, acredita 
em um Cristo impotente, um Cristo morto. Se Cristo não ressus-
citou dentre os mortos, então nenhum resgate foi realizado na 
cruz. (E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês 
têm, e ainda estão em seus pecados – 1 Cor.15:17). 

Não é de surpreender, portanto, que o primeiro sermão no 
dia a igreja nasceu focada na ressurreição de Cristo. Depois de 
carregar seus ouvintes com a morte de Jesus, o ap. Pedro de-
clarou: (Mas Deus O ressuscitou dos mortos, rompendo os 
laços da morte, porque era impossível que a morte O reti-
vesse – At. 2:24). Portanto, a salvação pertence apenas àque-
les que acreditam na ressurreição de Jesus Cristo, que confes-
sá-Lo como Senhor e Salvador, e que, assim, identifica-se com 
Ele. Diante desse fato, somos atraídos para um relacionamento 
com o mais Poderoso, Pessoa bonita, Criativa no universo - o 
Cristo ressuscitado. Como discípulos Dele, começamos a expe-
rimentar os benefícios da vida ressuscitada de imediato, com 
uma nova autoridade (um Rei gracioso), uma nova identida-
de (verdadeiramente humana), e um novo propósito (juntando 
Deus na renovação de todas as coisas em nosso viver diário), 
de maneira que em nosso viver diário, em nossas atitudes como 
discípulos Dele, através da Sua Palavra, percebemos a revelação 
da verdade e glória de Deus-Pai, na face de Jesus, que é o mes-
mo ontem, hoje e para sempre!
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A vidA com Jesus é melhor 

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

5 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 E.B.D  –  9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs

 Culto de Celebração Discípulos na Família – 18hs
7 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
8 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs
9 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Dileuza  – 9hs
 Coolteens - 19h30
 Ensaio do Coral Boas Novas – 20hs
10 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
11 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
 Evangelismo no Hospital Planlato – 13h40
 Encontro de Casais – 19hs
12 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 EBD – 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração Discípulos com Generosidade 
 e Lanche das Primícias – 18hs
14 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
15 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs 
16 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Eva  – 9hs
 Coolteens – 19h30
 Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
17 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
18 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
19 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 EBD – 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração Discípulos no Mundo– 18hs
21 Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
22 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs 
23 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Isabel Bacelar – 9hs
 Coolteens – 19h30
 Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
24 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
25 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
 Evangelismo no Hospital Planlato – 13h40
 Chá Feminino – 15h30
26 – Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 EBD 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração Discípulos na IBCF (Ceia do Senhor) – 18hs
28 Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
29 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs 
30 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Luzia – 9hs
  Coolteens – 19h30
 Ensaio Coral Boas Novas – 20hs



Muitos acreditam que a igreja local está morta e que seus 
melhores dias estão por trás dela. A igreja não está morta, ela 
está viva. Seus melhores dias estão agora e à frente. Acredito, 
que a igreja local é a esperança do mundo. Eu cresci fre-
quentando a igreja. Muitas das minhas primeiras lembranças são 
tempos com pessoas da igreja ou nos cultos da igreja. Então, 
quando eu me encontro com pessoas que não são frequenta-
dores regulares, é uma surpresa descobrir que, por vezes, eles 
não sabem por que você pode ser uma parte dela. Por que ir à 
igreja? Qual é a vantagem de frequentar regularmente? Quando 
você entender o “porquê” que torna mais fácil para entender o 
“quando” e “onde”. A Bíblia diz assim: “Ir à igreja não é apenas 
uma “boa sugestão”; é a vontade de Deus para os crentes. Em 
(Hb.10:25 lemos que: Não deixemos de reunir-nos como 
igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-
nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se 
aproxima o Dia).

Mesmo na igreja primitiva, alguns foram caindo no mau há-
bito de não estar junto, reunir-se com os outros crentes. O autor 
de Hebreus diz que não é o caminho a percorrer. Precisamos 

do incentivo que a frequência à igreja proporciona. E a aborda-
gem do fi m dos tempos deve levar-nos a ser ainda mais voltadas 
para ir à igreja (IBCF). Entretanto, enquanto o mundo procura 
por modelos positivos a seguir, nós temos a oportunidade de 
ser esse modelo. Quando estamos frequentando regularmente 
os cultos na IBCF, outros tomarão conhecimento. Com certeza 
estamos dando um exemplo que outras pessoas notam, acerca 
do nosso compromisso com o Senhor, com a Sua Palavra e com 
a comunhão que temos uns com os outros.  Sempre devemos 
lembrar que as pessoas querem fazer melhor, viver melhor e ser 
melhor. Para as pessoas ao nosso redor, se são nossos amigos 
ou colegas de trabalho, ou da escola, ou até alguém da nossa 
família, quando veem que temos um compromisso que levam 
vivermos uma vida melhor, certamente é um exemplo positivo de 
que outras pessoas podem e querem seguir. Portanto, levante, 
vista-se e vem à IBCF!  Seja um frequentador assíduo das aulas 
da EBD, dos cultos de celebração e oração, das reuniões dos 
PGs, dos encontros dos ministérios. Seja um amigo e traga um 
amigo. Lembre-se, os nossos melhores dias não estão atrás de 
nós, eles estão à nossa frente. Nós queremos nos encontrar de 
maneira especial na IBCF! Participe!

A grande maioria dos jovens cristãos estão desprezando a verdade da Palavra de 
Deus acerca desse assunto, tendo um namoro e noivado com a prática normal do sexo, 
como se fossem já casados, pois acreditam que não conseguem encontrar nada na 
Bíblia, a Palavra de Deus uma afi rmação direta sobre o ter relações sexuais com alguém 
antes do casamento. O interessante é que a Bíblia, a Palavra de Deus, aponta instrução 
repetidamente para o povo de Deus “fugir da fornicação.” Por 2.000 anos, a palavra 
traduzida como “fornicação” nas Escrituras tem sido entendido como incluindo a proi-
bição de sexo antes do casamento. Defi nição do dicionário Webster é clara: “a relação 
sexual consensual entre duas pessoas não casadas entre si.” 

Deus projetou a união física de um homem e uma mulher como uma experiência 
privilegiada dentro dos limites do casamento. O Senhor sempre teve como propósito 
que o casamento seja dentro de um ambiente seguro para criar os fi lhos e uma união 
exclusiva signifi cativa que simboliza a relação de compromisso de Dele para conosco 
(Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois 
se tornarão uma só carne”. Este é um mistério profundo; refi ro-me, porém, a 
Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a 
si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Ef.5:31-33).

Se não havia nada de errado com sexo pré-marital, então por que foi que Jose estava 
determinado a se divorciar de Maria, ao descobrir que ela estava esperando um fi lho an-
tes do casamento? Sendo assim, se não há nada de errado com sexo pré-marital, então 
pode-se concluir que não há nada de errado em ter fi lhos fora do casamento.

Obviamente, aqueles que sugerem a liberalização do padrão bíblico estão ignorando 
o ensino claro da Escritura, em conformidade com os valores do mundo, e cedendo aos 
desejos da carne. Como Jesus disse: (Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, 
mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más 
– Jo.3:19). Deus projetou a igreja para consistir de pessoas que são “chamados para 
fora” do mundo, isto é, termos um viver separado dos costumes carnais e mundanos, 
mas santos diante do Senhor. A menos que nós praticamos alguma medida de disci-
plina da igreja, a igreja está em perigo de simplesmente refl etindo sua cultura, em vez 
de transformá-lo. Em (Mt.5:13, Jesus disse: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal 
perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser 
jogado fora e pisado pelos homens). Que possamos ter coragem e fi rmeza em man-
ter a verdade do Senhor, obedecendo-a (O casamento deve ser honrado por todos; 
o leito conjugal, conservado puro; pois Deus julgará os imorais e os adúlteros 
– Hb.13:4), em vez de nos contentarmos com o caminho de menor resistência.

(Pr.Roberto) 

01-Guilherme Miranda
01-Beatriz Miranda
02- Aline Monteiro
02- Cátia Albuquerque
02- Thaís Albuquerque
02- Raquel Seara
03- Lucélia Lourenço
05- Armando Eleutério
06- Mateus Onishi
07- Gabrielle (Filha dos irmãos Rodrigo e 
Mônica)
09- Thales (fi lho da irmã Marta)
10- Rafael Santana
10- Matheus Albuquerque
10- Cleusa Tatto
10- Maria Dileuza
12- Rita Gutierrez 
13- Elaine Santos
13- Sidnei Coutinho 
14- Rebecca Moreira
16- Manuella Pifaneli (neta da irmã Valtelina)
16- César Tatto
16- Mônica Seara
17- Nathalia Fagotti
17- Karine Lourenço
17- Namirdes de Jesus
19- Eduarda Estrela
21- Adaide Muniz 
21- Elizabete Menezes 
21- Mariana Santos
21- Izabel Bacelar
22- Fernando Briques 
24- Henrique Oliveira
24- Eva Vianna
25- Kelli Santana
26- Caroline Lourenço
26- Zenildes Araujo
27- Daniel Brito
27- Siomara Coutinho
28- Adelcino Oliveira 
29- Luzia Guerreiro 
30- Andreia Kelly 

_falando ao coração

_aniversariantes

_refl exão _galera jovem da ibcf

“se vocÊ AiNdA NÃo 
escolheu o reiNo de 
deus em Primeiro 
luGAr, No FiNAl NÃo FAZ 
diFereNÇA o Que vocÊ 
escolheu em seu luGAr!”

_missão ibCF

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

sólidas razões por que você deve ir para a igreja

3. Orgulho

Cada pessoa casada tem que reconhecer que não ganhamos 
tudo na vida, que há ocasiões que perdermos, porque estamos 
de fato errados e às vezes vamos perder, porque devemos nos 
importar mais sobre a nossa boa relação do que com o argu-
mento. E se queremos sempre ser o vencedor, em detrimento 

do nosso cônjuge, certamente vamos perder o nosso casamen-
to. Portanto, cabe a cada um de nós, buscar ser humilde, tendo 
uma submissão mútua, principalmente em momentos difíceis, 
isto é, lembrando que a humildade é uma virtude de condução 
na vida cristã, nos lar e na comunidade. Escolhendo a estimar 
os outros acima de si mesmo encoraja harmonia e amor. Pense 
nisso! (continua...)

_a família com alegria 

como você pode evitar o divórcio!

será que a Bíblia tolera sexo 
antes do casamento?


