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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

Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes 
trazendo boas novas de grande alegria, que são para 
todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Sal-
vador, que é Cristo, o Senhor – (Lc 2:10-11)

Ao longo dos anos, eu encontrei um número surpreenden-
te de pessoas que decidiram não celebrar o Natal. Eles foram 
ensinados que foi concebido depois de um feriado pagão. Ou 
eles dizem que ninguém sabe quando Jesus nasceu, por isso é 
hipócrita para celebrar em 25 de dezembro. Todavia, a questão 
não é que dia, mas que em algum dia deveria ser comemorado 
o nascimento de Jesus, assim sendo, o dia 25 de dezembro 
ficou estabelecido por um longo tempo.

Muitas pessoas também não comemoraram o Natal por-
que é comercial, e isso compromete a verdade do evangelho e 
quem Jesus realmente é. Há outras pessoas que não gostam do 
Natal, porque a data traz consigo certas demandas que podem 
levá-los a dar um suspiro e pensar: dá muito trabalho come-
morar o Natal, isto é, se tivermos uma família e filhos, há a 
decoração da casa e da árvore, além de compras de presentes 
e de envolvimento. 

Há o cozinhar extra para muitas pessoas, os convites a serem 
atendidos para as casas de amigos e eventos especiais na igre-
ja. Há também aquelas pessoas que têm lembranças dolorosas 
nesta data, talvez, porque um membro da família morreu no dia 
de Natal. Essas emoções podem desativar recepção aberta de 
uma pessoa para a beleza e as bênçãos do Natal. Anos atrás, eu 
decidi que eu nunca iria me permitir ser uma pessoa que todos 
adoram odiar nesta época do Natal, porque trata-se de uma 
maravilhosa oportunidade de tocar o mundo com o amor de 
Deus. As pessoas que não entendem o amor de Deus-Pai, com 
certeza, nesta época do nascimento de Jesus(natal), poderão 
obter os mais generosos pensamentos sobre esse maravilhoso 
amor, bem como, tornam-se humanas de fato, vulneráveis ao 

clima de ternura desse período. 
Diante disso, eu quero alistar maneiras que podemos ser as 

pessoas que todos mais gostam na época do Natal:

1. Não permita que as más notícias tirem a sua alegria!
 Nosso mundo é abundante, em anunciar e comentar “más 

notícias”, e em um nível pessoal, há sempre coisas que vão ten-
tar provocar, chatear e deprimir-nos para impedir que sejamos 
as pessoas mais alegres e influenciadoras do amor de Deus-Pai 
em nossas atitudes nesses dias de tanta pressa e tanto afazeres. 
Bem sabemos que haverá coisas que acontecem que não está-
vamos contando, que tem o potencial para impedir ou reduzir 
a nossa disponibilidade para prosseguir a celebrar o Natal. Mas 
não importa o que são essas coisas, nesse Natal seremos pes-
soas diferentes, motivados a adorar o Rei Jesus! 

2. Faça uma celebração viva e vibrante do Natal – 2014
Nós podemos saber tudo sobre comemoração do Natal, so-

bre os temas das peças teatrais, cantatas musicais, textos pre-
gados pelos pastores, mas, faça com que esse período de cele-
bração e adoração sejam diferentes, como se fosse a primeira 
vez, adore o Rei Jesus! Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã! 
Pense e aja!

3. Aumente a alegria!
Tenha atitudes bem alegres em tudo o que faz! Tenha uma 

celebração ao Senhor Jesus cheia de espiritualidade, não permi-
tindo que as coiseras, falas e práticas mundanas profanas, estra-
gue o seu tempo de alegria do Natal do Rei Jesus. Vamos juntos 
com alegria, afirmar: “Senhor, nós estamos aqui para adorá-Lo, e 
fazer deste Natal, uma época diferente em nossa vida!”

FELIZ NATAL!
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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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SEJA UMA PESSOA DIFERENTE NESTE NATAL!!! 
VEM, VÊ E SIGA-ME!

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

07 E.B.D  –  9hs
 Culto de Celebração da Paz – 18hs
 Coral Boas Novas na Casa do Papai Noel em Mauá – 21hs
08 Coral Boas Novas no Metrô Tatuapé – 18h30
09 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
10 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs (Alegria)
11 Coral Boas Novas na Faculdade UNIESP – 19h30
 Coolteens – 19hs
 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
12 Coral Boas Novas no Metrô Brás – 18h30
13 Ensaio Coral CREAR – 9hs
 Coral Boas Novas no Hospital Planalto – 13hs
14 Café da Fidelidade  - 9hs
 EBD – 10hs
 Culto de Celebração da Alegria – 18hs
17 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs (Esperança)
 Coolteens – 19hs
 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
19 Coolteens (Encerramento)
20 Ensaio Coral CREAR – 9hs
 Ensaio Coral Jovem – 10h30
 Coral Boas Novas no Condomínio Alamandas – 17hs
21 EBD – 9hs
 Culto de Celebração do Natal – 18hs
24 Coral Boas Novas na Igreja Oásis – 19hs
28 EBD 9hs
 Culto de Celebração do Amor (Ceia do Senhor) – 18hs
31 Culto de Celebração Ano Novo – 20h30
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Incluindo hoje, há poucos dias preciosos até o dia do Natal. 
Que ótima lembrança! Em termos de varejo, isso significa apenas 
mais alguns dias para comprar presentes para pessoas especiais. 
Esse é o espírito de Natal! Fazer compras até cair. Comprar tanto 
quanto podemos, isto é, gastar o dinheiro que não temos, maxi-
mizar o total limite do cartão de crédito, inclusive, adquirir outro 
já que não há mais limite no anterior. Não me entenda mal. Não 
há nada de errado com os gastos em compras especiais, é um 
período também de muitos presentes dados e ganhos! O proble-
ma surge quando nós gastamos muito, principalmente em nós 
mesmos, e não nos preparamos adequadamente para o Natal. 
Infelizmente, a nossa cultura humanista secular ensina que um 
monte de coisas adquiridas é o caminho para a felicidade, bem 
como, o gastar uma enorme quantidade de tempo de nossas 
vidas para mais coisas, especialmente no mês de dezembro.

Eu me pergunto: como João Batista agiria se estivesse em nos-
sa cidade durante esse período das festas natalinas? Eu penso que 
ele ficaria horrorizado com a forma como nos preparamos para o 
Natal, em comparação a atitude dele quando preparou o ambien-
te para a chegada de Jesus. É importante considerarmos como 
estamos nos preparando para o Natal. Embora vamos fazer muitas 
compras no decorrer dos próximos dias pré dia do Natal, também 
devemos nos preparar para o Natal com algumas dicas dadas por 
João Batista, articuladas no evangelho de Mateus: 

1. Prepare-se com Arrependimento
O reino está próximo! Se acerte com Deus-Pai! O Dia de Natal 

está próximo! Entenda o significado dele! O Natal é sobre Jesus. 
É o seu aniversário que comemoramos. Nós honramos uns aos 
outros com presentes. Isso tudo é bom. Talvez uma mudança 

de pensamento e prática, no entanto, deve ocorrer. O arrepen-
dimento é sobre isso, mudança. Assim sendo, talvez precisamos 
nos arrepender de ter gasto tanto sem fazer o devido orçamento 
financeiro, e certamente sofremos muito para pagar nos próximos 
meses. Talvez gastamos muitos com coiseras e não contribuímos 
com as necessidades da IBCF, com uma melhor cesta básica, en-
fim, do que precisamos de fato nos arrepender, pré dia do Natal?

2. Prepare-se com Simplicidade
Imagine como João Batista se vestiria e nossos dias, talvez usa-

ria roupas do final dos anos 60 e início e meados dos anos 70! 
Selvagem e bizarro! Alguma coisa estaria diferente nele. A forma 
como ele se vestia e o que comeu evidência uma simplicidade que 
está perdida em nossa cultura atual. Dezembro é o mês que mais 
nos alegramos com as comidas e belas roupas, enfeites, é uma 
festa! Todavia, devemos evitar toda a ostentação, simplificando a 
nossa mesa e as nossas vestimentas. Deveríamos partilhar a nossa 
mesa com os outros irmãos, parentes, amigos, etc, mas de manei-
ra simples e agradável, sem estresses. Limitando-nos é um bom 
proceder como preparo para o dia do Natal de Jesus!

3. Prepare-se com Adoração
A ideia é separar o tempo adequado para estar no culto de ce-

lebração da IBCF, deixando as coiseras de lado, e, de preferência, 
bem descansados, juntamente com os outros irmãos e irmãs, em 
comunidade, adoramos ao Senhor, declarando os Seus poderosos 
atos de salvação em nossa vida através do nascimento glorioso 
de Jesus. Portanto, vamos juntos ter um dia de Natal diferente em 
2014, com arrependimento, simplicidade e adoração. 

Jesus nasceu! Feliz Natal!

Faça o que fizer, de todo o coração, como para o Senhor e não para os ho-
mens. (Col.3:23)

Você quer uma vida bem sucedida? Se você respondeu sim, então trabalhe ardua-
mente no desenvolvimento do seu caráter, porque logo o sucesso vai te perseguir. Vi-
vemos em uma cultura que é incrivelmente dirigida pela publicidade, pela gratificação 
imediata e o sucesso estremo. Em outras palavras, o sucesso é definido pela realização, 
título(cargo) no trabalho, o dinheiro, o carro/moto que dirigimos, as roupas que vesti-
mos e até mesmo a quantidade de seguidores que temos no Twitter. Com certeza é uma 
ruim definição de sucesso, porque uma pessoa pode ter todos esses sinais exteriores de 
sucesso e não ter um caráter confiável e imitável. 

Que adianta ter um grande e bom sucesso, conquista não ter caráter? Isto é, ter uma 
vida vazia e sem alegria. Quando colocamos como destaque da nossa vida, a busca por 
sucesso, ao invés de desenvolvermos o nosso bom caráter, provavelmente iremos criar 
um caminho emocionalmente insalubre, tóxico de destruição que tanto irá nos machu-
car como também as pessoas ao nosso redor. Saiba que buscar ter um caráter confiável 
como o de Jesus, deve ser a minha e a sua prioridade! O apóstolo Paulo descreve o 
caráter de uma pessoa de sucesso, desta forma: Mas o fruto do Espírito é: amor, 
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, do-
mínio próprio (Gl.5:22).

Você pode imaginar viver com e trabalhar com uma “pessoa de sucesso”, que trans-
mite essas características? Quem não gostaria de contratar uma pessoa competente, 
bem sucedida como esta? Este é o tipo de pessoa que com certeza queremos estar por 
perto. Este é o tipo de pessoa que vai trabalhar como um louco para desenvolver as 
habilidades para ser competente em seu trabalho, porque sua integridade interna irá 
chamá-lo para ser o melhor que pode ser.

Em minha própria experiência, eu descobri que quanto mais eu permanecer em 
Cristo e quanto mais eu crescer à Sua imagem, as oportunidades mais incríveis parece-
me perseguir. 

De acordo com a providência de Deus-Pai, acredito que o mesmo vai acontecer com 
você. Buscar e conquistar um caráter semelhante ao de Jesus, é o significado de sucesso 
que Deus-Pai espera de cada um de nós, como Seus filhos e filhas. Trabalhe sobre isso! 
(Pr.Roberto) 

02 - Pedro Silva (Filho Dos Irmãos José Eduardo 
e Loyde)
03 - Sandra Motta
04 - Leude Alves 
04 - Bárbara Batista 
04 - Luiz Mattos
04 - Marta Novo   
05 - Vinícius Janebro
05 - Simone Fernandes
05 - Johnathan Lima  
06 - Ruthe Regis
06 - João Santos
06 - Cecília Geremias 
06 - Giovanna Motta 
06 - Samuel MigueL 
08 - Mayara Ferreira 
08 - Edmea Feria   
10 - Adriana Araujo  
11 - Sandreane Leão
12 - Murilo Araújo ( Filho Dos Irmãos Lucio e 
Leila)
12 - Verônica Fagotti  
13 - Rafaela Almeida (Filha Dos Irmãos Cristiano 
E Andréa)
13 - Teresa Silva
14 - Thiago Borges ( Filho Dos Irmãos Luiz 
Carlos E Fabiana)
14 - Miriam Vicente
15 - Bruna Miguel
16 - Mirela Loiola ( Filha Dos Irmãos Ricardo e 
Amanda )
17 - Celia Pereira
18 - Raquel Santos  
20 - Isabella Silva (Filha Dos Irmãos Sidnei e 
Siomara)
21 - Gedeon Silva
23 - Ana Graça
24 - Ryan Simões ( Filho Da Irmã Karine )
25 - Andréa Botelho
26 - Nilza Salles   
28 - Sidnei Reis
29 - ALexsandra Fernandes  
30 - José Eduardo Silva
31 - Maria Ribeiro

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“A ESCURIDÃO NÃO PODE 
EXPULSAR A ESCURIDÃO; SÓ A 
LUZ PODE FAZER ISSO. O ÓDIO 
NÃO PODE EXPULSAR O ÓDIO; 
SÓ O AMOR PODE FAZER ISSO!”

_missão IBCF

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

Prepare-se para o dia de Natal!

Construa um muro não um hospital: 
É melhor estabelecer medidas preventivas, cercas que estão 

protegendo o nosso casamento com coisas como falta de comu-
nicação, carinho, romantismo, adultério, do que lidar com as con-
sequências que de uma vez nos derruba feio, deixando-nos na UTI 
do relacionamento conjugal. Isto é, em situações excessivamente 
emocionais, olharmos para a questão escondida, porque peque-
nas coisas causam grandes erupções, e nós estamos muitas vezes 
nos perguntando o que aconteceu ou como fomos de 0-60 tão 
rápidos. Ficamos muito perplexos com a nossa reação e também 
com a reação do nosso cônjuge, ao se desvendarem de maneira 
tão cruel, entristecendo a Deus-Espírito Santo e também um ao 
outro, porque o problema é maior do que aquela pequena fagu-
lha que incendiou tudo em nosso relacionamento conjugal. 

Quando isso acontece, devemos fazer perguntas, e, tirar as nos-
sas dúvidas sobre como nos sentimos de fato, continuando a cavar 
suavemente até chegar à fonte do problema real. Sempre temos 

que lembrar que pessoas feridas machucam as pessoas ao seu re-
dor. Assim como agimos em amizades, assim como fazemos com 
nossos pais ou nossos filhos, nós também machucamos uns aos 
outros, às vezes de propósito e às vezes por acidente. São situações 
que fazem parte do relacionamento entre pessoas. Mas há algo que 
precisamos lembrar: antes de tornar-nos irritados ou defensivos ou 
chocados com o comportamento da outra pessoa, pessoas feridas 
machucam as pessoas. Normalmente não é uma reação consciente, 
bem como, não é uma reação útil, mas é uma reação verdadeira-
mente humana. Então quando formos tratar alguma divergência 
com o nosso cônjuge, lembremos dessa verdade humana. 

O casamento não é fácil. São duas pessoas imperfeitas se unindo 
e tentando amar uns aos outros todos os dias. Não é algo que é bom, 
não é algo que vem fácil, e algo que vai desafiar-nos muito além do 
que é confortável. Mas o casamento é o que Deus-Pai planejou para 
refinar-nos a sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus no dia-a-dia. 
Todavia, a boa notícia: Você pode começar hoje. Pense nisso! 

_a família com alegria 

Como você pode começar hoje em melhorar seu casamento!

Você quer uma vida bem sucedida? 
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