_acontecerá na ibcf
02 – Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
E.B.D – 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração do Aniversário
da IBCF – Apresentação Especial Conj.
Flautas Missão Transversal - 18hs
03 – Evangelismo na E.E. Maria de
Lourdes – 8hs
Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
04 – Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
05 – Evangelismo na E.E. Maria de
Lourdes – 14hs
Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
Reunião de Oração – 20hs
06 – Reunião de Jejum e Oração na
IBCF – 9hs
Coolteens - 19h30
Ensaio do Coral Boas Novas – 20hs
07 – Projeto Esqueleto – 16hs
Projeto Quadrado na Cracolândia –
19h30
08 - Projeto Resplandecer no OASIS
– 8hs
Ensaio Coral CREAR – 9h30
Recanto do Guerreiro: Master Chef Pai
– 19hs
09 – Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
E.B.D – Especial Dia dos Pais 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração do Aniversário
da IBCF – Apresentação Especial Família
Albuquerque - 18hs
10 - Evangelismo na E.E. Maria de
Lourdes – 8hs
Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
11 – Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
12 – Evangelismo na E.E. Maria de
Lourdes – 14hs
Ensaio Conjunto Vozes de Adoração –
15hs
Reunião de Oração – 20hs
13 – Reunião de Jejum e Oração na
casa da irmã Guiomar – 9hs
Coolteens – 19h30
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
14 – Projeto Esqueleto – 16hs
15 – Projeto Resplandecer no OASIS –
8hs
Ensaio Coral CREAR – 9h30
Evangelismo no Orfanato Vovô Nelson
– saída da IBCF as 13h30
Encontrão dos Adolescentes e Jovens
– 19h30
16 – Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
EBD – 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs

_ministério diaconia
Culto de Celebração do Aniversário da
IBCF – Apresentação Especial Projet´art
- 18hs
17 - Evangelismo na E.E. Maria de
Lourdes – 8hs
Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
18 - Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
19 – Evangelismo na E.E. Maria de
Lourdes – 14hs
Ensaio Conjunto Vozes de Adoração –
15hs
Reunião de Oração – 20hs
20 – Reunião de Jejum e Oração na
casa da irmã Madalena – 9hs
- Coolteens – 19h30
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
21 – Projeto Esqueleto – 16hs
Projeto Quadrado na Cracolândia –
19h30
22 – Projeto Resplandecer no OASIS –
8hs
Ensaio Coral CREAR – 9h30
23 – Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
EBD 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração do Aniversário da
IBCF – Cantata Faz-nos Um (Vozes de
Adoração) - 18hs
24 - Evangelismo na E.E. Maria de
Lourdes – 8hs
Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
25 – Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
26 – Evangelismo na E.E. Maria de
Lourdes – 14hs
Ensaio Conjunto Vozes de Adoração –
15hs
Reunião de Oração – 20hs
27 – Reunião de Jejum e Oração na
casa da irmã Andreia Kelly – 9hs
- Coolteens – 19h30
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
28 – Projeto Esqueleto – 16hs
29 – Projeto Resplandecer no OASIS –
8hs
Ensaio Coral CREAR – 9h30
Encontro Anual AMDE no Seminário
Logos
30 – Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
EBD - 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração do Aniversário
da IBCF – Apresentação Especial Paula
Braga e Banda - 18hs
31 - Evangelismo na E.E. Maria de
Lourdes – 8hs

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
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INTRODUTORES
02 – João Oliveira e Francisca
09 – Julio Oliveira e Irma Almeida
16 – Milton Miranda Leude
23 – Orlando Sérgio e Luzia Guerreiro
30 – Roque e Maria da Glória
RECEPÇÃO
02 – Marta e Vitoria
09 – Sandreane e Cesar Tatto
16 – Anderson e Luciana Rios
23 – Carlos Gregório e Camila Paiva
30 – Cesar Costa e Kelly Costa
SONOPLASTIA
01 e 02 – Ricardo e Eduardo
08 e 09 – Anderson e Mateus
15 e 16 – Jonatas e Johnathan Seara
22 e 23 – Kevin e Gabriel
29 e 30 – Ricardo e Eduardo
DIRIGENTES DO CULTO
02 – Flávio / 09 – Dagoberto / 16 – Elizeu
/ 23 – Renato / 30 – Fabiano
DIRIGENTES E.B.D.
02 – Wilson Pereira / 09 – Ricardo Loiola
/ 16 – Pr. Wasley / 23 – Flávio Santos / 30
– Sueli Reis
DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
05 – Vitor / 12 – Pr. Roberto / 19 – Bill /
26 – Marcos
PLANTÃO DIACONAL
02 – Sergio (2053-0032)
09 – Teixeira (2079-1016)
16 – Vitor (2621-9401)
23 – Adelcino (2944-5856)
30 – Carlos (2073-6503)
CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (2205-3242 / 2071-2731 / 20790517) / Isabel Oliveira (2944-5856) / Josina (2741-8013) / Yraides (2286-2951)

_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

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

IGREJA BATISTA CASTELO FORTE
Associada as Igrejas Batistas Regulares de São Paulo
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www.ibcf.com.br
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Dia dos Pais

Em minha posição simultânea como marido, pai e pastor, eu ouço
de homens e mulheres, de filhos e filhas continuamente a luta que
temos em manter um bom relacionamento em nossa comunicação.
A maioria das esposas reclamam que os seus maridos não a ouvem,
não tem diálogo em casa. O mesmo acontece por parte dos maridos
que não são ouvidos em casa, que são desprezados, e por sua vez,
os filhos e filhas sempre conversam mais com as mães do que com
os pais, afirmando que com os pais, não tem condições de diálogo.
Como então resolver esse impasse? No dia 09 de agosto vamos comemorar o DIA dos PAIS, e, diante desse fato, quero apontar 7 maneiras para ter uma boa comunicação com homens (marido e pais):

(1). O que o homem diz tem apenas um significado e não
aquilo que você pensa que ouviu:
Quando o homem fala, ouça apenas o que ele diz, sem anexar
pensamentos extras desencadeados por suas emoções. Embora
as mulheres podem ter vários significados para um comunicado,
o homem geralmente é mais literal, simplório no falar. E, em caso
de dúvida, pergunte se sua declaração tinha um significado mais
profundo antes de fazer suposições.
(2). Na comunicação de um homem não existem muitos
detalhes:
Quando um homem fala que vai a um lugar, ou fazer alguma
atividade, ele apenas diz o necessário, sem entrar em detalhes.
Embora as mulheres e filhos precisam e merecem mais informações detalhadas além do que foi dito, principalmente quando se
perdeu a confiabilidade, dê um crédito para o modo de um homem se comunicar, posteriormente os detalhes serão expostos,
mas, no presente momento, o homem apenas comunica o fato
simples (vou ali, vou comprar isso, volto já, etc).

rada, porém, a raiva em si não é pecado. Portanto, situações que causam emoções de choro para o sexo feminino, muitas vezes causam
apenas uma camada de raiva para o homem. Um homem de Deus
aprende a lidar com a raiva de forma responsável, mas não elimina a
resposta a uma situação que gera forte choro para uma mulher. Cabe
as esposas, filhos e filhas entenderem que o homem reage diferente
em situações desconfortáveis. É algo a ser aprendido.
(5). O homem tem grande dificuldade em comunicar o
que de fato está em seu coração:
Isto é triste, porém, a maioria dos homens sequer sabem disso. No entanto, quando a esposa, filhos e filhas respeitarem o homem, marido e pai independentemente das emoções mostradas,
o mais provável é que poderão de fato ver as verdadeiras emoções
do coração dele. Saibam que o homem, marido, pai, ama-os com
exclusividade, porém, provavelmente ele não vai amar de todas
as maneiras que vocês esperam que ele ama. E, francamente, ele
não vai ser todo o amor que vocês precisam que ele seja. Ele nem
sempre pode sentir o amor como uma emoção tão forte quanto
vocês, e, nem irá atender todas as necessidades dos seus corações,
porque só Jesus é o único que pode fazer isso perfeitamente!
(6). O ego de homem é mais frágil do que se imagina:
Embora estamos cansados de ouvir sobre o ego masculino,
francamente, o mundo não é muito gentil com ele. Ouvimos várias
piadas sobre o pai (dê uma Dolly de presente para ele), mas, saibam
que o homem, o marido, o pai, quer ser admirado, quer ser respeitado e honrado por sua esposa, filhos e filhas. Trata-se de sua maior
necessidade emocional. E, se ele detectar que estão falando baixo
para ele não ouvir, desrespeitando-o, certamente ele nada falará,
todavia, em seu coração está crescendo um tremendo iceberg em
relação à sua vida familiar e para com os componentes do seu lar.

(3). Na comunicação de um homem, as emoções são limitadas:
A maioria dos homens não expressam o que sentem e sim o
que pensam, assim sendo, não se abalam muito com um problema. Não é que ele não se importa, ou que é alguém insensível,
que não tem sentimentos, ao contrário, o homem se liga de uma
forma diferente, tende a se comunicar mais factualmente (que se
atém aos fatos, sem buscar interpretá-los), e menos emocionalmente. Mostrar-se muito abalado por uma situação problemática,
na cabeça de um homem, parece que ele é fraco, que ele não sabe
o que fazer. Embora é assim mesmo, porém, ele não revela!

(7). O homem provavelmente pensa que vocês são mais
maravilhosos do que vocês pensam:
O homem, marido, pai, provavelmente pensa mais alto de sua
esposa, filhos e filhas do que eles de fato pensam. Como vocês se portam, como são capazes de fazer as coisas que fazem. Ele pode até ter
inveja de vocês. Ele se orgulha de ser o líder de um lar composto por
uma esposa amorosa e batalhadora, de filhos e filhas educados(as), e
bem sucedidos. Ele tem um forte desejo de protegê-los por causa de
suas atitudes e vidas bem-sucedidas. Ele respeita vocês, provavelmente mais do que ele sabe como se comunicar isso com vocês.

(4). Quando há uma tendência para atitude de choro, o
homem tende a ficar com raiva:
Muitas vezes o homem é criticado por tal tendência de atitude,
entretanto, trata-se apenas de uma diferença de fiação. Embora não
há desculpas para uma atitude de raiva abusiva, jamais deve ser tole-

Agora, por favor entenda, eu não estou dando desculpas para
os homens. A premissa básica de todas essas maneiras acima citadas, é simplesmente lembrar que homens e mulheres são diferentes. Estou simplesmente tentando ajudá-los a comunicar-se com
um homem, com o marido e com o PAI. Feliz Dia dos Pais!
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_falando ao coração

_reﬂexão

sede discípuLUZ de Jesus!

“EM VEZ DE UsaR “EU soU
HUMaNo” CoMo UMa DEsCULPa
PaRa aNDaR Na CaRNE, VaMos
UsaR “EsToU saLVo” CoMo UMa
RaZÃo PaRa aNDaR No EsPÍRiTo!”

Neste mês estamos completando 34 anos como IBCF! Louvado seja o Senhor Jesus!
O nosso tema: Sede discípuLUZ de Jesus, tem como objetivo sermos uma igreja relevante, a começar do bairro de Itaquera até os confins da Terra, não apenas como devotos, mas
verdadeiros seguidores de Jesus. Como membros da IBCF precisamos de fato nos comprometer como a Sua Igreja, embora
muitas vezes a igreja pode causar muita dor e incômodo, pois
é o que acontece quando um bando de pecadores se reúnem
em qualquer lugar, mas é onde as pessoas discípuLUZ de Jesus
estão conectados. A igreja é um hospital. Isso é verdade. Mas é
um hospital sem médicos, apenas os pacientes. As mãos de cura
do Grande Médico nem sempre são milagrosamente vinda de
cima para baixo. Não, muitas vezes Ele usa o ferido para cuidar
dos feridos. Graça dada aos pecadores também é a graça de ser
dada por meio de pecadores. A igreja é um lugar bagunçado
projetado por Deus-Pai para ser o rosto e luz para o mundo, e
que todos esses pecadores possam de forma única reﬂetir o Seu
amor e a Sua libertação total das garras do diabo. Nada reﬂete
Jesus ao mundo como a igreja faz. Embora a IBCF não faz tudo
100 por cento corretamente, embora não é um lugar perfeito,
mas é um lugar onde há amor, compaixão, cura da alma, criada,
formada pelo Senhor para se conectar uns com os outros e, nesse contexto, revelar mais dEle para si e para o mundo. Jesus nos
tem chamado como discípuLUZ, Ele nos quer experimentá-Lo

ao máximo em nossa comunhão uns com outros quando cantamos, no estudo da Sua Palavra, na reﬂexão, na oração, em lágrimas, em confissão em celebração uns com os outros, como um
organismo da presença do reino Dele no mundo. É o seu meio
de conectar as pessoas ao evangelho, à esperança, à vida. Eu
amo a IBCF. Eu amo a IBCF de fora para dentro e de dentro para
fora. Eu amo a fé, o amor, a mesquinhez, a dúvida, a esperança,
a espiritualidade, a ingratidão, a carnalidade que muitas vezes
orienta a vida dos membros, que se sentam em suas reuniões, e
servem a sua causa no mundo. Eu amo, porque é a igreja visível,
corpo vivo, transparente, pois não é apenas a IBCF como eu gostaria que fosse, segundo a minha preferência pessoal, mas, sim,
a IBCF que Jesus ama, cuida, protege, dirige, corrige, disciplina,
e abençoa um povo redimido e lavado pelo Seu precioso sangue!
Um povo chamado por Ele para brilhar a luz da glória de Deus
-Pai nos corações que estão escuros, olhando e colocando a vida
em lugares errados. Fomos chamados para oferecer as glórias do
enchimento da graça Dele para aqueles que estão vazios e desnutridos. Fomos chamados para representar um Rei glorioso que
é o Único capaz de salvar, curar, redimir, transformar, perdoar,
entregar e satisfazer.
Feliz Aniversário IBCF!
Sede discípuLUZ de Jesus!

_a família com alegria

orgulho: o único inimigo do Casamento
Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. (Pv.11:2)
Casamento tem apenas um inimigo ORGULHO. Ele derruba um
casamento de dentro para fora.
A resposta para o orgulho é o que o sábio Salomão afirma que
a sabedoria está com os humildes. É uma chamada para pensar
em nós mesmos, sem ilusão ou engano. É uma verdadeira compreensão de quem somos. A chamada para a humildade implica
que a humanidade muitas vezes não tem esse tipo de pensamento. Ela nos revela que estamos bêbados em nós mesmos.
Estamos intoxicados com nós mesmos. Certamente não nós.
Podemos rapidamente pensar em pessoas que estão intoxicados com si, como o atleta da estrela mundial, o músico prima
donna, a elite de Hollywood. Vemos pessoas que perderam todo
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o senso de realidade, mas nós não vemos dessa forma. Nero
proclamou ser Deus, mas nós não pensamos que somos arrogantes. No entanto, enquanto nossa arrogância pode não ser
tão evidente, estamos tão intoxicados com nós mesmos como
qualquer outra pessoa.
• Nós não podemos reivindicar ser um deus, mas agimos como
um em casa.
• Nós não podemos nos ver como melhor do que todos, mas
nós nos vemos como melhor do que alguns.
• Nós não podemos considerar-nos acima de todas as tarefas,
mas existem muitos trabalhos que não queremos fazer porque
nos sentimos superiores.
Nós estamos intoxicados com nós mesmos. Pense nisso!

_galera jovem da ibcf

_missão IBCF

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

_aniversariantes
02 – Delﬁno Jr
02 – Elson Jr
02 – Willian Pereira
03 – Elizeu Albuquerque
05 – Amanda Loiola
05 – Miriam Chaves
06 – Denise Teixeira
06 – Francisca Ribeiro
06 – Jonatas Gonçalves
06 – Maria Guiomar
07 – Cleiton Macedo
07 – Deividson Luna
08 – Washington Douglas
09 – Manoel Soares
09 – Gustavo (ﬁlho dos irmãos Luiz
Fernando e Mirian)
11 – Maria de Fatima
12 – Maria Andra
12 – Sarah Alves
14 – Sabrina Espósito
15 – Guilherme Moreira
15 – Roque Pereira
15 – Lucio Araujo
18 – Maria Madalena
19 – Alexsandra Luna
19 – Govanna (ﬁlha dos irmãos Luiz
Fernando e Mirian)
20 – Alexandra Cassiana
21 – Anna Carolina dos Reis
21 – Rodrigo Majewski
21 – Vera Leite
23 – Rodrigo do Prado Lima
24 – Leticia Reis
24 – Marisa Domiciniano
28 – Agostinho de Jesus
28 – Letícia (ﬁlha da irmã Sandra Teixeira)
30 – Amanda Pereira
30 – Larissa Teixeira Motta
30 – Sillas Reis
31 – Roberson Peres

amigos que vão
arruinar a sua vida!
Não se deixem enganar: “as más companhias corrompem os bons costumes”.
(1 Cor.15:33)
A palavra do ap. Paulo acima, se aplicam a nossa vida pessoal, pois a verdade não é
seletiva, ela não escolhe. Trata-se de um aviso para nós. Nossos amigos irão moldar a
nossa vida. Na verdade, as amizades contribuem mais para o homem ou a mulher que
queremos ser do que qualquer fator externo. Os nossos amigos podem nos desafiar a
conseguirmos as coisas que nunca imaginamos, como também, eles podem paralisar
os nossos ideais, os nossos planos e sonhos, por nos desanimar com os seus próprios e
pessoais aspectos de desânimos. No texto, quero lhes apresentar alguns tipos de amigos que arruínam a nossa vida:
(1). O amigo que diz apenas “o que queremos ouvir”
Estes amigos dizem exatamente o que queremos que eles dizem. Eles fazem exatamente
o que queremos que eles façam e nos agradam. Para ser franco, eles são fanáticos, não
amigos. Os fanáticos pensam que o seu respectivo grupo, jogador, etc. pendurou a lua.
Esses amigos realmente não nos amam. Eles estão apaixonados por algo que nós temos:
popularidade, roupas, músicas, boas notas, etc. Porém, eles não estão preocupados em
nos apontar a pessoa de Deus e os princípios da Sua Palavra, desafiando-nos a sermos
o melhor homem ou a melhor mulher que Ele planejou para sermos. Amigos que nos
amam e quer ver o nosso sucesso, apontam as nossas falhas, apontam as nossas incoerências. Embora eles não gostam de fazer isso, mas porque nos amam, com graça e
bondade, entram nessas conversas difíceis, porque não suportam nos ver seguindo por
um caminho que nos levam à destruição, a perda da comunhão com o Senhor.
2) O amigo “que não tem compromisso sério com Jesus”
Embora são crentes, estão nos cultos dominicais, leem a Bíblia ocasionalmente, costumam até sair para evangelizar na rua, porém, nunca entregaram de fato a sua vida
ao senhorio de Jesus. São amigos com vida espiritual morna. Eles são tóxicos porque
modelam uma abordagem perigosa para a vida cristã. Eles estão com meio pé na igreja
e outro pé e meio no mundo. Sempre estão criticando a igreja, sempre estão reclamando da programação dos jovens, sempre resistentes de maneira feroz para com a nossa
reação de sermos mais fiéis ao Senhor e mais compromissado com a IBCF. Sempre nos
convidam para estarmos afastados do compromisso sério com o Senhor, e, nos acusam
das coisas erradas que fizemos, bem como, sempre nos impedem o querer darmos a
nossa fidelidade total a Jesus. Continua... (Pr.Roberto)
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