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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 
Magnifi car o nome de Deus

_nosso propósito

Então Jesus disse aos seus discípulos: “Se alguém qui-
ser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua 
cruz e siga-me (Mt.16:24)

Jesus foi específi co sobre o que é preciso para ser um(uma) 
bom(boa) discípulo(a) Dele. Este não é um jogo de adivinhação. Se 
queremos amadurecer em nossa caminhada como discípulos(as) 
Dele, devemos prestar muita atenção, ao texto acima, pois Jesus 
indica três passos a trilharmos como discípulos(as) Dele:

(1). Devemos negar a nós mesmos:
Jesus está nos pedindo para alinhar os nossos desejos com 

os Seus divinos desejos, mesmo quando eles entram em confl i-
to com os nossos desejos. Ele está nos pedindo para priorizar 
a nossa vida, tendo amor para com Ele e para com os outros 
em mente. Ao negar a nós mesmos, estamos a olhar para Je-
sus e não para as nossas próprias habilidades, pois confi amos-
Lhe todo o nosso caminhar diário, já que sabemos que sem Ele 
nada podemos fazer. Bem como, é negar os nossos medos. 
Negar nossas incapacidades. Negar nossas tentações pecami-
nosas pelo poder do Evangelho. Negar-nos para Ele, sabendo 
que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece.

(2). Devemos tomar nossa cruz:

Jesus está nos encorajando a levar adiante a Sua cruz. Sua 
agenda. Sua missão. Nós devemos ser o sal da terra. Devemos 
difundir a Boa Nova. Devemos ser os embaixadores Dele para 
o mundo, para que os outros ao nosso redor possam vê-Lo em 
nós. A mensagem e a maravilha da cruz, o Evangelho é para ser 
evidente em nós. Devemos amar o rejeitado e o que rejeita ser 
amado. Devemos perdoar os que não merecem perdão, esten-
dendo-lhes a graça, e a reconciliação por meio de Jesus através 
da Sua cruz, ressurreição e vida em abundância. 

(3). Devemos segui-Lo:
Isso pode parecer o mais fácil, mas é talvez o mais difícil. Seria 

mais fácil escrever um monte de regras do que apenas demons-
trarmos em nossas atitudes do dia a dia, como ser discípulo(a) de 
Jesus. Observe que Jesus está nos ordenando a segui-Lo e não se-
guir as Suas regras como meros religiosos. Jesus é o nosso Senhor, 
o nosso Salvador e Líder, assim sendo, como discípulos e discípulas 
Dele, devemos diariamente imitar as Suas benditas atitudes. Nun-
ca será fácil essa tarefa, porque a própria cultura vai investir contra 
nós. Até algumas pessoas em nosso lar ou até mesmo na IBCF, irão 
querer escrever mais regras. Mas, o seguir a Jesus, sempre será o 
melhor. É a função do ser um discípulo, uma discípula Dele. Qual 
destes três passos eu e você precisamos rever e praticar em nossas 
atitudes do dia a dia?
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07 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 E.B.D  –  9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs

 Culto de Celebração Discípulos na Família – 18hs
08 Evangelismo na E.E. Maria de Lourdes – 8hs
09 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
10 Evangelismo na E.E. Maria de Lourdes – 14hs
 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs
11 Reunião de Jejum e Oração na casa da irmã Amanda Loiola – 9hs
 Coolteens - 19h30
 Ensaio do Coral Boas Novas – 20hs
12 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
13 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
14 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 E.B.D  –  9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto e Lanche de Celebração Discípulos com Generosidade – 18hs
15 Evangelismo na E.E. Maria de Lourdes – 8hs
16 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
17 Evangelismo na E.E. Maria de Lourdes – 14hs
 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs 
18 Reunião de Jejum e Oração na casa da irmã Andrea Brok   – 9hs
 Coolteens – 19h30
 Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
19 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
20 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
 Evangelismo Lar Vovô Nelson – saída as 13h30 da IBCF
 Evangelismo no Hosp.l Planalto – 14hs no portão de visitante do Hospital
 Tarde do Cochilo IV – 12hs 
 Encontrão dos Jovens – 19hs
21 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 EBD – 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração Discípulos no Mundo – 18hs
22 Evangelismo na E.E. Maria de Lourdes – 8hs
23 Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
24  Evangelismo na E.E. Maria de Lourdes – 14hs
 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs 
25 Reunião de Jejum e Oração na casa da irmã Samara – 9hs
 Coolteens – 19h30
 Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
26 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
27 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
 Encontro de Casais – 18h30
28 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 EBD 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração Discípulos na IBCF (Ceia do Senhor) – 18hs
29 Evangelismo na E.E. Maria de Lourdes – 8hs
30  Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs

VEM, VÊ E 
SEGUE-ME!



Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, 
revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, 
mansidão e paciência (Col.3:12)

Observe a palavra revistam-se. O seu signifi cado literalmente 
é “vestir.” O que o ap.Paulo está dizendo aqui é que quando 
nós acordamos de manhã, devemos vestir-nos espiritualmente 
e emocionalmente como fi sicamente. Quando nós acordamos 
de manhã e decidimos o que vestir, também devemos nos per-
guntar: “Que tipo de atitude que eu vou vestir hoje?”  O 
ap.Paulo diz que a atitude de bondade é uma escolha. É algo que 
pode se optar por vestir-se todos os dias. 

A bondade é “amor em ação”, uma expressão concreta do 
amor. É visível e ativa, não apenas emocional. Mas por que deve-
ríamos ser bondosos? Afi nal de contas, atitude de bondade pode 
ser arriscada. Podemos ser mal interpretados se praticamos atos 
de gentileza com os outros. Eles podem pensar, “Porque é que 
esta pessoa está sendo tão bom assim? O que ele (ela) quer de 
fato?” Também corremos o risco de pessoas que apenas gostam 
de tirar vantagens da nossa gentileza para com elas. Eles podem 
tornar-se parasitas com essa atitude, inclusive afi rmando que 
somos otários(as) pelo fato de sermos bondosos(as) para com 

eles(elas). Entretanto, apesar de todos esses riscos, devemos ser 
bondosos, gentis por duas razões: 

(1). Somos bondosos porque Deus é bom para conosco. (Ef.2:8 
diz: Pois vocês são salvos pela graça (bondade), por meio da 
fé). Graça e bondade sempre andam juntos, portanto, devemos ser 
gentis porque Deus sempre é bom para com a nossa vida diária. 

(2). Somos bondosos porque queremos que as pessoas sejam 
também amáveis conosco. Nós também queremos ser tratados 
com bondade, com gentileza. Jesus disse em (Mt.7:12 – Assim, 
em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles 
lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas”). Isto é, se somos 
rudes com as outras pessoas, certamente eles também serão ru-
des para conosco. Porém, se formos bondosos e gentis, a maio-
ria das pessoas vão querer responder da mesma maneira. Eu 
creio que quando estamos sendo bondosos e gentis para com as 
outras pessoas, estamos dando glória ao Senhor pela Sua bon-
dade para conosco diariamente, como também, realmente es-
tamos fazendo-nos um enorme favor, como discípulos(as) Dele!

Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz; o homem 
cruel causa o seu próprio mal. (Pv.11:17)

Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedo-
ria, a fi m de que apresentemos todo homem perfeito todo(a) jovem em Cristo 
(Col.1:28). 

1. Encontre a sua identidade em Cristo:

Pode parecer clichê, mas, de longe, a coisa mais importante é que a sua identidade deve 
ser ancorada em Jesus (Rm.6:11 – Da mesma forma, considerem-se mortos para o 
pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus). Todos nós nos defi nimos, de várias 
maneiras, todavia, a nossa identidade deve, em primeiro lugar, ser atrelada em Jesus. É 
em nossa união com Ele que temos profunda e real segurança. Portanto, quando você 
se encontrar em situação de desespero por carência de amor, olhe para Jesus. Quando 
você se encontra buscando afi rmação, olhe para Jesus. Quando você achar que precisa 
para se sentir importante, olhe para Jesus. Quando você sente-se menosprezado(a), ou 
tratado(a) injustamente, olhe para Jesus. Saiba que só Jesus pode nos trazer a verdadeira 
alegria, a verdadeira identidade e verdadeira segurança. Assim sendo, pare de buscar 
em si mesmo(a) a sua justifi cativa e aprovação, e receba o que Jesus comprou na íntegra 
para você na cruz.

2. Tenha um plano para a maturidade:

Eu não preciso dizer a você: cresça. Você já conhece a sua necessidade de resistir às 
exigências da nossa cultura que deslizam sobre você para se tornar uma pessoa matura. 
Eu sei que você quer ser maturo(a), todavia, o desejo por si só não vai lhe trazer ama-
durecimento. Apenas o envelhecer não garante que você vai amadurecer, no entanto, 
você precisa de um plano. Olhe para as pessoas mais velhas do que você ao seu redor. 
E faça uma boa avaliação: quem você quer ser? Que características você gostaria de 
ter no momento atual da sua idade? Como seguir a Jesus e ser parecido com Ele nessa 
fase da vida? Imagine uma pessoa mais madura que você admira, e tome medidas espe-
cífi cas para tornar-se tão ou mais madura que ela. É fácil pensar que você vai crescer 
fora de certas práticas pecaminosas, atitudes ou crenças. Pela graça de Deus, às vezes 
isso acontece. Mas, frequentemente o seu crescimento será bem mais profundamente 
enraizado nos padrões e hábitos que você mesmo estabelece a cada dia da sua juventu-
de, tanto para agradar a Deus como desagradá-Lo. Portanto, você precisa ser proativo e 
crucifi car as coisas pecaminosas na cruz de Jesus, crendo que a cada dia o Senhor está 
trabalhando em seu crescimento espiritual, em sua maturidade como fi lho ou fi lha Dele. 

3. Invista em seus amigos.

Um homem(um rapaz/uma moça) sozinho(a) pode ser vencido, mas dois con-
seguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade 
(Ecl.4:12). 

Você precisa de dois ou três próximos amigos(as) com quem você pode conversar sobre 
tudo . Boas amizade tem sido um elemento raro nos tempos difíceis da nossa cultura 
moderna por várias razões, mas é um dos dons mais preciosos que Deus pode dar a 
um(uma) jovem. Se você não tem amigos(as) próximos, ore por um e comece a pro-
curá-lo(la). Seja vulnerável, seja honesto(a) em compartilhar seus problemas, também, 
todavia, também esteja preparado(a) para potencial decepção; nem sempre as pessoas 
como amigos(as) estão olhando para o mesmo propósito que nós estamos olhando. 
Nós sempre estamos precisando de outra pessoa que possa nos compreender, nos en-
corajar, nos motivar, dar-nos duras exortações quando precisamos, darmos boas risa-
das, chorarem conosco, enfi m, invista em suas amizades, mas não conte com elas para 
fazerem o que só Jesus pode fazer como o nosso único e fi el Amigo. Precisamos de 
amigos(as), mas Jesus é maior e melhor do que qualquer amigo(a). Participe dos pgs da 
moçada da IBCF, e, assim, desenvolva grandes amizades, vale a pena!

(Pr.Roberto) 

01 - Urubatan Estrela
02 - Milton Miranda 
02 - Guilherme  (fi lho dos irmãos 
Cristiano e Andréa)
04 - Gabriella Teixeira
05 – Marinalva Silva 
06 - Antonio Carlos Santana 
06 – Nilda Barros
08 – Maressa Pereira
09 - Joao  Costa 
09 - Marcos Vinicius
10 – Erick Pifaneli 
10 – Giovanna (fi lha dos irmãos Was-
ley e Abia)
11 - Marcela (fi lha dos irmãos Victor e 
Ana Paula)
13 - Karina Tosta
13 - Daniel (fi lho dos irmãos Neemias 
e Cíntia)
13 - Beatriz Gutierrez 
14 – Maria Campanella
15 – Raphaela Pifaneli 
19 - Miquéas Lira 
20 - Raquel Patucci
22 – Adriano Almeida 
22 – Laercio Miranda 
23 - Dagoberto Moreira 
24 - Sara Alves 
24 - Samuel (fi lho dos irmãos Willian 
e Amanda)
25 - Antonio Lucio
26 - André (fi lho dos irmãos Antonio 
Carlos e Kelly)
27 – Fabiana Silva
27 - Ana Luisa (fi lha dos irmãos Taylor 
e Simone)
28 - Débora Rodrigues
28 – Euda Xavier 
28 - Matheus  (fi lho dos irmãos Eugê-
nio e Andra)
29 – Eliane Albuquerque
30 - Melissa Carreira

_falando ao coração

_aniversariantes

_refl exão _galera_jovem_da_ibcf

“A VERDADE SEM AMOR 
É BRUTALIDADE, E AMOR 
SEM VERDADE 
É HIPOCRISIA!”

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

Como você pode evitar o divórcio!

_a família com alegria 

Conselhos para os(as) 
Jovens!

4. Desprezo
É chocante em um relacionamento conjugal, quando o des-
prezo é bem aparente de um cônjuge para com o outro, 
revelado em dar maior atenção aos fi lhos, aos pais, aos pa-
rentes, ao trabalho, as coiseras em casa, ao estudo, a carreira 

profi ssional, etc. Podemos ter uma brincadeira acerca disso, 
todavia, é algo muito diferente o desrespeitar completamen-
te a personalidade do seu cônjuge, as qualidades dele(dela), 
enaltecendo apenas as falhas, principalmente em momentos 
de crise. Pense nisso! (continua...)

Vestindo-se de bondade!


