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INTRODUTORES
02 – Regina Marques e Sara Alves | 09 – Sueli 

Reis e Débora Pifanelli | 16 – Agostinho e Inêz 

| 23 – Ailton e Andreia | 30 – Teixeira e Edmea

RECEPÇÃO
02 – Dagoberto e Rosângela Moreira | 09 – 

Vitor e Paula | 16 – Urubatan e Ana Estrela 

| 23 – Paulinho e Elaine | 30 – Cleiton e 

Sandreane

SONOPLASTIA
01 e 02 – Ricardo e Mateus | 08 e 09 – Diogo 

e Leonardo | 15 e 16 – Henrique e Jonatas | 

22 e 23 – Ricardo e Mateus | 29 e 30 – Diogo 

e Leonardo

DIRIGENTES DO CULTO
02 – Douglas | 09 – Dagoberto | 16 – Fabiano 

| 23 – Urubatan | 30 – Adriano Lucio

DIRIGENTES E.B.D.
02 –  Valtelina | 09 – Pr. Wasley |16 – Bruna 

Miguel | 23 – Deividson Luna | 30 – Flávio 

Santos

DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
05 – Ábia | 12 – Pr. Wasley | 19 – Pr. Roberto | 

26 – Ricardo Turato

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

Ivone e Sabrina

PLANTÃO DIACONAL
02 – Carlos (2073-6503)

09 – Toninho (2554-1084)

16 – Samuel (2522-2742)

23 – Teixeira (2079-1016)

30 – Sergio Moura (2053-0032)

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

Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém per-
manecer em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto; pois sem 
Mim vocês não podem fazer coisa alguma (Jo.15:5)

Alguma vez você já considerou as implicações das palavras 
surpreendentes de Jesus aos Seus discípulos ao ler o texto acima? 

Será que as nossas atitudes e afazeres espirituais condizem 
com esta verdade expressa por Jesus? Pensamos de fato que so-
mos impotentes espirituais sem a ação Dele? Como alguém que 
passou mais de 25 anos pastoreando a IBCF, eu tenho visto mui-
tos crentes repetidamente fazer tentativas inúteis de uma vida 
vitoriosa em sua própria força. Mas à medida que amadurecem 
espiritualmente, eles começam a ver sua necessidade de ajuda di-
vina e são levados a uma vida mais profunda oração. Infelizmen-
te, quando se trata de evangelismo, edificar o nosso lar, muitas 
vezes ignoramos essa disciplina. 

Começamos com ideias brilhantes, ignorando o poder de 
Deus-Espírito Santo através de o nosso investir em oração. Em 
toda a Escritura, vemos a ligação entre a oração e o poder da 
ação de Deus na terra. Podemos nos lembrar do tempo investi-
do pelos membros da Igreja Primitiva, por ocasião da prisão do 
ap.Pedro pelo rei Herodes, que planejava para executá-lo. Em 
(At..12:5, lemos: “Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a 
igreja orava intensamente a Deus por ele”). À noite antes de seu 

julgamento simulado, Deus respondeu às petições fervorosas de 
Seu povo, conforme a narrativa de (At.12:7: Repentinamente 
apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou 
no lado de Pedro e o acordou. “Depressa, levante-se!”, disse ele. 
Então as algemas caíram dos punhos de Pedro).  

É uma bela imagem do lado invisível da divulgação quando 
Deus trabalha com o Seu povo. Algo do céu apareceu de repente. 
Nenhum poder humano pode fabricar ou organizá-la. Era algo do 
céu, e eu estou convencido de que ainda pode acontecer hoje, 
quando os membros da IBCF orarem. O anjo bateu no lado de 
Pedro para “acordá-lo.” Não é isso que todos os nossos esforços 
evangelísticos são voltados para hoje? Não queremos desespera-
damente despertar a pessoa perdida de seu “sono espiritual”?  Se 
queremos uma IBCF diferenciada, uma família abençoada e aben-
çoadora, o bairro de Itaquera liberto das drogas e da violência, 
precisamos orar com dedicação de coração. 

A nossa reunião de oração(quarta-feira), deve ser super lota-
da. Porque uma IBCF orando em uma só voz, cantando as can-
ções em adoração, como declarações de honra a Deus-Pai, Deus-
-filho e Deus-Espírito Santo, recheada de pronunciamentos de fé, 
isto é, nós cantamos quando oramos e oramos enquanto can-
tamos, certamente o Senhor nos ouvirá e nos responderá para 
a glória Dele. Participe da reunião de oração nas quartas-feiras! 
Vamos ter uma IBCF de poder!

“..mas o povo que conhece ao 
seu Deus se tornará forte e 

fará proezas...”Dn.11:32

JUNHO 2013
www.ibcf.com.br
 11  20712731

O QUE ACONTECE  
QUANDO A IGREJA ORA?

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

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

E.B.D. - 9hs

Culto de Celebração da Família – 18hs

Ensaio Vozes de Adoração – 15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Finanças)

Aula de Música para iniciantes – 20h45

Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Ana Angelita  – 9hs

Reunião com os adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Coolteens – 19h30

Ensaio Coral Boas Novas – 20hs

Ensaio Coral CREAR – 9hs

Coral Adolescentes – 10h30

Ensaio Grupo de Louvor – 13h30

Encontrão Jovens (Pequenos Grupos)

Café da Fidelidade  –  9hs

Aula/Ensaio Grupo de Louvor – 15h45

Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs

Ensaio Vozes de Adoração – 15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Missões)

Aula Coral Boas Novas – 20h45

Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Adaide  – 9hs

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Ensaio Coral CREAR – 9hs

Coral Adolescentes – 10h30

Ensaio Grupo de Louvor – 12h45

Visita Orfanato Vovô Nelson  - saída da IBCF as 13hs

Encontro de Casais – 18h30

E.B.D. - 9hs

Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18hs

Conjunto Vozes de Adoração – 15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (IBCF)

Aula de Música para iniciantes – 20h45

Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Célia Garcia  – 9hs

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Coolteens – 19h30

Ensaio Coral Boas Novas – 20hs

Ensaio Coral CREAR- 09hs

Coral Adolescentes – 10h30

Tarde do Cochilo III – 12h30

Encontrão Jovens (Passeio)

E.B.D. - 9hs

Ensaio Grupo de Louvor – 15h45

Culto de Celebração e Ceia do Senhor  – 18hs

Conjunto Vozes de Adoração – 15h30

Aula Adolescentes – 17h30

Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Reunião de Oração – 20hs (Família)

Aula Coral Boas Novas – 20h45

Ensaio Coral Boas Novas – 20hs

Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Sara Queiroz – 9hs

Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30

Vigília de Oração – 20hs

Ensaio Coral CREAR- 09hs

Coral Adolescentes – 10h30

Ensaio Grupo de Louvor – 12h45

E.B.D. - 9hs

Culto de Celebração Gratidão  – 18hs



No mundo da igreja, muitas vezes usamos a palavra “assimilação” 
para descrever o processo de mover os participantes dela para serem 
ativos discípulos de Jesus servindo em e através da igreja local. Em 
nosso contexto local, ASSIMILAÇÃO é a ideia de movermos cada 
membro da IBCF em amá-la, bem como, sendo uma parte indispen-
sável da nossa família IBCF, uma vez que somos unidos a Jesus em 
realizar a Sua missão neste mundo a começar do bairro de Itaquera. 
Provando na prática o fato “EU AMO A MINHA IGREJA”, re-
lacionamos abaixo 10 atitudes que cada membro da IBCF deve 
exercer regularmente: 

1. Ser capaz de listar 7(sete) novos amigos cuja amizade foi 
formada neste semestre com os novos membros.

2. Ser capaz de identificar o seu dom espiritual e exerce-lo 
ativamente nos ministérios da IBCF.

3. Estar envolvido(a) em pelo menos 1(uma) tarefas nos minis-
térios da IBCF, apropriados ao seu dom espiritual.

4. Ser aluno(a) ativo(a) e assíduo de uma classe da EBD apro-
priada à sua necessidade e preferência.

5. Ser fiel em contribuir com dízimos e ofertas, pertences da 
cesta básica mensalmente.

6. Ser fiel em contribuir com uma oferta especial ao CREAR até 
o término do projeto.

7. Ser capaz de identificar e participar dos objetivos (pilares) 
da IBCF.

8. Ser fiel participante dos cultos de celebração e oração se-
manalmente.

9. Ser fiel participante das reuniões dos ministérios e cultos 
especiais regularmente.

10. Ser fiel proclamador (proclamadora) do evangelho de 
Jesus aos não crentes onde quer que esteja, aproveitando 
as oportunidades dadas por Jesus. 

11. Ser testemunha eficaz de Jesus, no lar, no trabalho, na 
escola e onde estiver para a glória e expansão do Seu Reino.

12. Ser capaz e ativo(a) discipulador(discipuladora) dos novos 
convertidos.

Lembre-se: EU AMO A IBCF!

“Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade 
para dar ocasião à vontade da carne...” (Gl 5:13)

Liberdade, que lutamos tanto para obter, para defender, e no fim sabemos mesmo o 
que é? Muitos andam perdidos por confundirem liberdade com a libertinagem. Defen-
dendo a qualquer custo o que julga ser seu direito, sem medir as consequências de seus 
atos, se importando apenas com o que quer, na hora e na forma que deseja. “Alguns 
fazem porque simplesmente todo mundo faz e quando se dão conta o que lhes parecia 
ser liberdade os levou a escravidão da dependência de um mundo vazio”. Muitos jovens 
por não saberem diferenciar esses conceitos têm atropelado e forçado sua independência, 
distorcendo a ideia de liberdade e crendo ser o poder fazer qualquer coisa, agindo de ma-
neira liberal, com irresponsabilidade e indisciplina. E quantos tem se entregado às drogas 
e vícios, e acabando principalmente, se afastando completamente de Deus.

Se achar o dono do mundo, que todas as suas vontades devem ser realizadas indepen-
dente do que irá prejudicar, se render a tudo que o mundo lhe oferece (drogas, bebidas, 
sexo sem compromisso), viver num mundo totalmente sem regras, agir de violência, vanda-
lismo, destruir e roubar é Libertinagem! Enquanto liberdade é ser agente da paz, é agir com 
compaixão. É poder dizer não a todas as paixões mundanas, e ESPERAR pelo melhor do 
Senhor! É colher bons frutos no tempo certo! E assim ser premiado com a coroa da vida, a 
qual o Senhor prometeu aos que O amam (Tg 1:12; Ap 2:10). Não se engane! A Liberti-
nagem te aprisiona, te escraviza e te faz sofrer. Te faz trilhar pelo caminho da perdição, com 
insensatez, arrogância e prepotência. Mas a liberdade que há em Cristo é de sermos livres 
do poder do pecado sobre nossas vidas. Livres da condenação, livres para a eternidade com 
ELE! De sermos livres para o adorá-lO e amá-lO! Então não perca a sua liberdade. Permaneça 
firme na liberdade com que Cristo o libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da 
servidão (Gl 5:1). E tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne 
uma pedra de tropeço para os fracos! (1 Co 8:9). Pense Nisso! (Raquel Campos)

01 – Urubatan
02 – Guilherme (filho dos irmãos Cristiano e 

Andréa)

02 – Milton Miranda
04 – Gabriella Gomes 
06 – Antonio Carlos (Toni)
06 – Nilda Barros
08 – Maressa Pereira 
09 – João Costa 
09 – Marcos Vinícius
09 – Maria Zélia
10 – Amanda (filha do irmão Cleiton)

10 – Giovanna (filha do Pr.Wasley e Ábia)

11 – Marcela (filha dos irmãos Vitor e Paula) 

11 – Erick Pifaneli
13 – Karina Tosta
14 – Maria Campanella
15 – Raphaela Pifaneli 
19 – Miquéias Lira
20 – Raquel Patucci
22 – Adriano Almeida
22 – Laércio Miranda
22 – Sara (filha do Pr.Marcos e Valdlene)

23 – Dagoberto Moreira
24 – Sara Queiroz
25 – Antonio Lúcio 
26 – André (filho dos irmãos Toni e Kelli)

27 – Ana Luísa (filha dos irmãos Taylor e 

Simone)

27 – Fabiana Silva 
28 – Débora Rodrigues
28 – Euda Silva 
28 – Matheus (filho dos irmãos Eugênio e Andra)

29 – Eliane Albuquerque
30 – Melissa Carreira

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“SE NÓS NOS PREOCUPAMOS 
COM A JUSTIÇA, TEMOS DE 
NOS PREOCUPAR EM FAZER 
NOVOS DISCÍPULOS.”

_missão IBCF

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

Eu Amo a Minha Igreja!

5. NÃO FAZÊ-LOS IR  
À IGREJA.
Que tipos de pais seríamos se forçamos 
aos nossos filhos e filhas a fazerem o que 
sabemos que é o melhor para eles? Nós 
não fomos chamados para moldar a for-
ma como os nossos filhos devem crescer e 
amadurecer? Será que nós ainda amamos 
os nossos filhos e filhas de fato? Definir 
adoração corporativa e relações saudáveis, 
como um padrão semanal para a nossa fa-
mília no participar das atividades da IBCF, 
é porque sabemos do que a nossa família 
precisa, não necessariamente porque não 
temos outras coisas a fazer. Devemos sem-
pre fazer o que é melhor, não apenas quan-
do sentimos a vontade de fazê-lo. 

6. SEMPRE SER 
FIRME(INFLEXÍVEL)  
COM ELES.
Nunca “amolecer-se” sobre os seus fi-
lhos. Porque se o fizermos, nossos fi-
lhos e filhas vão ficar sem direção, sem 
nenhuma atitude de graça e de pieda-
de. Sempre devemos ser o modelo da 
graça de Deus para com o viver dos 
nossos filhos e filhas. E, às vezes, quan-
do eles e elas desobedecerem, deve-
mos mostrar-lhes a graça radical e justa 
do nosso Deus, de maneira que não os 
irritem, mas, segundo a instrução e o 
conselho do Senhor(Ef.6:4)

7. NUNCA JOGAR(BRINCAR) 
COM ELES.
Somos os pais. Eles são os filhos e filhas, 
que precisam entender que há distinção. 
Nunca rolar no chão para brincar com 
eles e elas, porque agindo assim, não lhes 
mostraremos as nossas fraquezas. Enfim, 
nunca se divertir com os filhos e filhas.
Se nós pais e mães não brincarmos com 
os nossos filhos e filhas, rolar no chão com 
eles e elas, jogar, divertirmos juntos, sim-
plesmente roubaremos deles e delas um 
belo presente, uma bela amizade, um belo 
companheirismo. E como consequência, 
iremos pintar um quadro de um Deus cha-
to, um Deus sem alegria para eles e elas. 
Pense Nisso!

_a família com alegria 

9 maneiras que pais e mães devem evitar para corrigir seus filhos

Liberdade ou Libertinagem?

11/maio – Tarde das Mães – Realizamos uma 

tarde especial para as mães como um “aqueci-

mento” para a comemoração do dia delas. Foi um 

daqueles momentos extraordinários da presença 

do Senhor comunhão e alegria contagiante das 

participantes. Certamente uma tarde de véspera 

do dia das mães surpreendente! Deus abençoe a 

equipe organizadora! Excelente trabalho!  

12/maio – Homenagem às Mães – Reali-

zamos um Café Especial e uma Programação 

Maravilhosa para as Mães da IBCF e também para 

as Mães Visitantes. Tanto no período da manhã 

como no período da noite, assistimos exuberantes 

apresentações especiais de louvor, poesias, peças, 

exposição da Palavra de Deus, testemunhos, ufa! 

Que programa! Louvado seja o Senhor Jesus pela 

vida dos componentes da equipe organizadora. 

Muito obrigado! Valeu demais!

19/maio – Aula Especial para os Casais – 
tema: Educação de Filhos! Com a ótima e 

competente ministração pela ir.Denise, tivemos 

uma aula muito proveitosa aos casais da IBCF no 

aprimoramento da educação dos filhos. Muitos 

participantes ativos com questões bem pertinentes 

e com aproveitamento maravilhoso acerca do 

tema proposto. Certamente durante o semestre 

ainda teremos um repeteco! Muito obrigado! 

Deus abençoe a equipe organizadora! Parabéns!

25/maio – SAIBRES – Encontro Anual na IB 

Boas Novas: as mulheres da IBCF participaram 

com grande motivação e dedicação. O conjunto 

Vozes de Adoração juntamente com o Grupo 

de Mulheres da IBR Bereana de São Mateus, fez 

uma apresentação especial, cantando em grande 

estilo em louvor ao Nosso Deus – Ele é Digno! 

Foi uma grande bênção a exposição da Palavra 

de Deus ministrada e edificante à vida de todas 

as mulheres batistas regulares ali presentes. Deus 

abençoe as mulheres da IBCF que ali estiveram!

28/maio – Culto de Celebração da Maior 
Idade – Um tempo muito precioso com 

a Maior Idade da IBCF, na comunhão, no 

rememorar a memória, exposição da Palavra de 

Deus, apresentação de música especial, louvor, 

enfim, uma suculenta sopa de mandioca e 

feijão, que delícia! Tudo de bom!

_aconteceu em maio


