
INTRODUTORES
01 – Milton Miranda e Luzia Guerreiro
08 – Orlando Sérgio e Maria (Leila)
15 – Roque e Maria da Glória
22 – Taylor e Simone
29 – Samuel e Carmen

RECEPÇÃO
01 – Maria Andra e Renata Sizilio
08 – Natanael e Marta
15 – Wanderley e Nilda
22 – Dagoberto e Rosângela Moreira
29 – Sandreane e Karine Cunha

SONOPLASTIA
31 e 01 – Jonatas, Mateus e Henrique
07 e 08 – Ricardo e Anderson
14 e 15 – Jonatas, Mateus e Henrique
22 e 23 – Ricardo e Anderson
28 e 29 – Jonatas, Mateus e Henrique

DIRIGENTES DO CULTO
01 – Santana ; 08 – Dagoberto; 15 – Fabia-
no; 22 –  Elizeu; 29 - Equipe

DIRIGENTES E.B.D.
01 – Ricardo Turato; 08 – Ricardo Loiola; 
15 – Pr. Wasley; 22 –  Adelcino; 29 – Sueli 
Reis

DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
04 – Pr. Roberto; 11 - Fabiano; 18 – Cesar 
Salviano; 25 – Marcos

BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE 
Cercila, Doracy, Euda, Gildene, Irene e Isa-
bel Bacelar

PLANTÃO DIACONAL
01 – Adelcino (2944-5856)
08 – Flávio  (2385-7322)
15 – Vitor (2623-5731)
22 –  Teixeira (2079-1016)
29 – Toninho (2554-1084)

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

Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, 
anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem 
possa devorar (1 Pe,5:8). 

Eu não sou um pastor que está constantemente à procura do 
diabo por trás de tudo que acontece de errado. Eu me concen-
tro minha atenção em Jesus e encorajar outros a seguir Jesus 
e não se concentrar no derrotado. No entanto, estou plena-
mente consciente de que o diabo gosta de tentar destruir uma 
igreja. Obviamente o diabo é um ser limitado e igreja de Deus 
é segura. As portas do inferno nunca deve superar o que Deus 
começou, mas o diabo certamente gosta de interromper o que 
a igreja de Deus está fazendo. Aqui estão 3 formas que o diabo 
tenta destruir a igreja:

1. Conflito Igreja 

O diabo gosta que os membros discutam sobre coisas triviais, 
como cor da parede, louça suja do café, ou outras situações 
que conflitamos. O diabo gosta de queimar o nosso trabalho 
na IBCF, e, está disposto a agitar o fogo das divergências para 
que estejamos desunidos e totalmente refém da sua estratégia 
de nos deixar separados da comunhão com o Senhor e um com 
o outro.   

2. Rumores (presunção)

O diabo é o agitador de rumores e presunção, ao plantar 

pequenas sementes de uma história suculenta, sobre alguém 
na IBCF, uma suspeita que acaba se tornando verdade devido 
ao seu rápido espalhar, de maneira que se perde o controle e 
a realidade do fato, denegrindo e ofendendo a boa comunhão 
entre nós. Através de meias verdades, o disfarce de uma men-
tira enorme, o diabo divide o Corpo, causando monstruosos 
danos antes de ser descoberto.

3. Escândalo 

O diabo adora um bom escândalo, principalmente por parte 
dos crentes. O diabo tem como estratégia destruir os nossos 
casamentos, a nossa família, incentivando brigas interminá-
veis entre marido e esposa, e atitudes de filhos pródigos, bem 
como, incentiva as famílias lutarem entre si dentro da igreja e 
juntos lutarem contra toda a própria igreja e o Senhor da igreja. 
O diabo bem sabe que destruindo um lar, certamente ele terá 
grande chance de também destruir a igreja.  

Felizmente, há uma boa notícia: (1 Jo.4:4 - Filhinhos, sois 
de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o que 
está em vós do que o que está no mundo).

Portanto, vamos obedecer a seguinte ordem: (Tg,4:7,8 - 
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de 
vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai 
as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os 
corações).
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3 MANEIRAS QUE O DIABO TENTA DESTRUIR A IGREJA

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

01 E.B.D  –  9hs

 Culto de Celebração da Paz – 18hs

02 Evangelismo E.E. Maria de Lourdes

 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs

 Aula de Música (Harmonia) – 17hs

 Aula de Música (Teoria) – 18hs

 Aula de Música (Instrumental) – 19hs

 Aula de Música (Coral Boas Novas) 20h30

03 Reunião com crianças no Condomínio  
 Alamandas – 19hs

 Evangelismo E.E. Maria de Lourdes – 19h30

04 Reunião Música de Oração –  
 20hs (Alegria)

05 Reunião de Jejum e Oração na  
 casa da ir. Irma Pedroso   – 9hs

 Evangelismo na Fundação Casa – 19hs

06 Coolteens – 19hs

 Reunião com adolescentes no  
 Condomínio Alamandas – 19hs

 Ensaio Coral Boas Novas – 19h30

07 Despertar de Oração – 8hs

 Jantar dos Casais – 19hs

 Jovens (Pequenos Grupos)

08 Café da Fidelidades – 9hs

 EBD – 10hs

 Culto de Celebração da Alegria – 18hs

09 Evangelismo E.E. Maria de Lourdes

 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs

 Aula de Música  (Harmonia) -  17hs

 Aula de Música (Teoria) -  18hs

 Aula de Música (Instrumental) -  19hs

 Aula de Música (Coral IBCF) -  20h30

10 Reunião com crianças no Condomínio  
 Alamandas – 19hs

 Evangelismo E. E. Maria de Lourdes – 19h30

11 Reunião de Oração – 20hs   
 (Esperança)

12 Reunião de Oração e Jejum na casa  
 da ir. Carmen Seara  – 9hs

Evangelismo na Fundação Casa – 19hs

13 Coolteens – 19hs

 Reunião com adolescentes no  
 Condomínio Alamandas – 19hs

 Ensaio Coral Boas Novas – 19h30

14 Ensaio Coral CREAR – 9hs

 Ensaio Coral Jovem – 10h30

 Coolteens Intercâmbio

15 EBD – 9hs

 Culto de Celebração da Esperança – 18hs

16 Evangelismo E.E Maria de Lourdes – 19h30

 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs

17 Reunião com as crianças no Condomínio 
  Alamandas – 19hs

18 Reunião de Oração (Amor) – 20hs

20 Coolteens – 19hs

 Reunião com os Adolescentes no prédio 

 da ir. Maria Rosa – 19hs

 Ensaio Coral Boas Novas – 19h30

21 Ensaio Coral CREAR – 9hs

 Ensaio Coral Jovem – 10h30

 Jovens – Encontrão – 19hs

22 EBD 9hs

 Culto de Celebração do Amor – 18hs

23 Evangelismo E. E. Maria de Lourdes

 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs

24 Reunião com as crianças no Condomínio 
  Alamandas – 19hs

 Evangelismo E. E. Maria de Lourdes – 19h30

25 Reunião de Oração (Gratidão) – 20hs

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

 Evangelismo na Fundação Casa – 19hs

27 Coolteens – 19hs

 Reunião com os Adolescentes no prédio 
 da ir. Maria Rosa – 19hs

 Ensaio Coral Boas Novas – 19h30

28 Ensaio Coral CREAR – 9hs

 Ensaio Coral Jovem – 10h30

 Visita Abrigo Vovô Nelson –  
 saída as 13hs da IBCF

 Viagem Missionária de 28/6 a 6/7 –  
 horário de saída da IBCF a ser confirmado

29 EBD – 9hs

 Culto de Celebração da Gratidão  – 18hs

30 Evangelismo E.E Maria de Lourdes  
 – 19h30

 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs 



Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso 
com vocês; ele ainda se levantará para mostrar-lhes com-
paixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes 
todos os que nele esperam! (Is.30:18)

As pessoas podem nos ajudar, mas eles não podem curar-nos. 
As pessoas podem elevar-nos, mas não podem nos levar. Na 
ocasião, as pessoas podem nos tirar de um poço, mas eles não 
podem nos manter fora. Nem podem definir os nossos pés sobre 
uma rocha. Quando sair de um poço, se a nossa ideia de esta-
bilidade está de pé sobre os ombros de um outro ser humano, 
os seus pés de barro, inevitavelmente desintegrar-se-á e vamos 
levar um tombo. O trabalho é muito grande para ele. Só Jesus 
pode ficar com a gente através do comprimento e profundidade 
da nossa necessidade, e também com o comprimento e a pro-
fundidade da nossa conversa fiada. 

A Palavra de Deus é “mais cortante do que qualquer espada 
de dois gumes”, também corta nossa bobagem tão fina, bem 
como, sinaliza o quanto estamos brincando de ser crentes, ou 
quando estamos nos enganando. Sabendo tudo o que somos, 
tudo o que nós sentimos, e tudo o que queremos esconder, Je-
sus transborda de amor e vontade de nos livrar, pois o Seu amor 
para conosco dura para sempre. 

Portanto, para sairmos de nosso PIT, precisamos de um forte e 
longo braço como o de Jesus que, é o nosso forte LIBERTADOR. 

Muitas vezes estamos no PIT porque queremos depender das pes-

soas que estão ao nosso redor.  Tragicamente, inúmeros relacio-

namentos terminam exatamente dessa forma. De fato, uma das 

principais razões que estamos tão feridos é porque a pessoa sabia 

o que estávamos passando e ainda nos abandonou. O problema 

surge quando a nossa ideia de relacionamento torna-se proprie-

dade, quando começamos a pensar que somos donos da vida da 

outra pessoa. Os nossos relacionamentos devem ser fortes com Je-

sus e baseado nisso, devemos ter relacionamentos uns com outros 

impactantes, através da oração juntos, através do encorajamento 

mútuo, através de conselhos pertinentes, bem como, durante todo 

o tempo continuar crendo que o verdadeiro Libertador é Jesus.

Mantendo juntos o foco Nele que é o Único que nunca nos 

deixará no buraco(PIT). Juntos em nossa grande amizade e rela-

cionamento fraternal sempre deixar Jesus ser Jesus, pois afinal: 

JESUS + nada = TUDO! 

A transição do colégio para a faculdade é um tema que devemos observar com mais 

cuidado entre os pais e jovens, pois a cada ano reconhecemos que os alunos jovens não 

estão preparados para os desafios que a faculdade muitas vezes traz. Há muitas histórias 

de estudantes que cresceram na igreja, assumiram o compromisso de seguir Jesus, mas 

afastou-se da fé durante os anos de faculdade. Há um forte argumento de que os anos 

de faculdade não têm sido bons para aqueles educados na fé cristã.

Pense sobre o que acontece com muitos jovens que são criados com todos os be-

nefícios de pais cuidadosos. Quando crianças foram levados à igreja, onde ouviam e 

aprenderam as doutrinas da mensagem cristã que sua Igreja particular abraça. Eventu-

almente, eles saem de casa, e são lançados para o mundo. Alguns vão para o trabalho; 

alguns vão para a faculdade. Eles enfrentam tentações que não enfrentaram antes, as 

suas vidas podem ficar fora de controle com o participar das baladas com amigos ím-

pios, uso das bebidas e alcoólicas, e o ceder a indulgência sexual. 

Começam a abraçar as ideias para o qual eles são expostos, de maneira que estão 

mais longe da fé do que pensam. Pelo menos, eles nunca leem a Bíblia ou fazem qual-

quer tentativa de desenvolver uma vida espiritual que os liberta e os faz vencedores 

sobre os planos do diabo. Junto com sua maneira frívola de vida dividida (ímpia e sagra-

da), eles agora começam a ser consumidos com as demandas de ganhar a vida no local 

de trabalho e o desejo de uma carreira de sucesso. A maioria nem sequer tentar reter o 

conhecimento que tem a sua disposição para formar suas próprias crenças e convicções. 

Eles não se importam em aprendem a pensar. Se eles vão à igreja em tudo, eles ouvem 

coisas que ou não fazem sentido para eles ou que eles acham ofensivo a sua maneira 

de viver. A atitude torna-se: “Não se pode seguir a Jesus no mundo real.” Eles não têm 

nenhuma compreensão da Bíblia para comparar com o que ouvem. 

E, tudo o que ouvem sobre o cristianismo está em um contexto negativo, em um 

sentido deficiente de superioridade intelectual. Todavia, a dúvida quase imperceptível se 

torna maior, e não com base em evidências, mas apenas por habitação na mente, como 

a gênese da incredulidade e do ceticismo. Os pais, os professores e líderes da IBCF em 

conjunto, devem trabalhar diligentemente para lembrar aos jovens sobre os perigos do 

abuso de álcool e sexo promíscuo, ao mesmo tempo, lançando um uma melhor visão 

para o que a faculdade pode e deve ser. 

Os jovens por sua vez, devem se envolver com as classes de EBD, com o ministério de 

pequenos grupos dos jovens, diversos ministérios da IBCF, como também fazer conexões 

de amizades sadias com outros cristãos comprometidos com Jesus na facu, continua-

mente criando espaços para um diálogo sadio, uma prestação de contas viva e eficaz, 

desenvolvendo um pensamento crítico e discernimento cristão, sobre as grandes questões 

da vida ditadas pelo mundo que jaz no maligno, comparando-a com a verdades bíblicas 

absolutas, com os princípios absolutos dado pelo Senhor em Sua Palavra que permanece 

para sempre. Cada jovem cristão deve lembrar que a honestidade deve sempre triunfar 

sobre a superficialidade, bem como, da verdade absoluta citada pelo ap.João: Jovens, eu 

lhes escrevo porque venceram o Maligno (1 Jo.2:13) - Pr.Roberto 

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

Andréa)

02 – Milton Miranda
04 – Gabriella Gomes
05 – Marinalva
06 – Antonio Carlos (Toni)
06 – Nilda Barros
08 – Maressa Pereira
09 – Marcos Vinícius
10 – Amanda (filha do ir. Cleiton)

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

11 – Marcela (filha dos irmãos Vitor e Paula)

11 – Erick Pifaneli
13 – Daniel (filho dos irmãos Neemias e Cíntia)

13 – Karina Tosta
14 – Maria Campanella
15 – Raphaela Pifaneli
19 – Miquéas Lira
20 – Raquel Patucci
22 – Adriano Almeida
22 – Laércio Miranda
23 – Dagoberto Moreira
24 – Sara Queiroz
25 – Antonio Lúcio
26 – André (filho dos irmãos Toni e Kelli)

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

Andra)

29 – Eliane Albuquerque
30 – Melissa Carreira

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“HÁ APENAS UMA MANEIRA 

DE EVITAR A CRÍTICA: NÃO 

FAÇA NADA, NÃO DIGA 

NADA, E NÃO SEJA NADA!”

_missão IBCF

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

Sair do seu Pit 
(cova, buraco) 

Algumas crianças que crescem em lares cristãos acabam amar-
gos e cínicos em relação a Jesus e à Igreja. Como líder espiritual, 
eu tenho visto vários adolescentes e jovens filhos de casais cren-
tes, fugindo de Deus. Então, como líder espiritual da IBCF, tenho 
me preocupado juntamente com os demais líderes e professores 
do CREAR, orando, ministrando para as crianças, adolescentes e 
jovens, serem participantes ativos de uma família cristã, tornan-
do a IBCF um lugar de saúde espiritual onde juntos podemos 
a amar Jesus e também compartilhar a nossa fé com as outras 
pessoas perdidas ao nosso redor. Não existem fórmulas simples 
ou garantias, mas queremos desafiar os pais e mães membros da 
IBCF que se juntam ao nosso projeto, aprendendo e praticando 
algumas coisas que realmente vão ajudar a alcançar os seus fi-
lhos serem vitoriosos com a verdade do evangelho de Jesus, em 
um mundo que jaz no maligno:

Vida espiritual real: nós não podemos dar aos outros o que 
não temos. Se quisermos que nossos filhos amem a Jesus com 
corações autênticos e apaixonados, nós, como pais, devemos 
ter um relacionamento dinâmico com o Senhor em nosso viver 
diário. Não se trata de ser uma pessoa «religiosa». Mas, sim, agir 
de maneira que demonstre um real amor e dedicação ao único e 
verdadeiro Deus da Bíblia, que se revela como Pai, Filho e Espírito 
Santo. Os pais que estão apáticos ou mornos em seu relacio-
namento com o Senhor, não podem esperar que os seus filhos 
brilhem intensamente para Jesus. Portanto, precisamos examinar 
nossa própria relação com o Senhor em todas as nossas atitudes 
diárias e fazer esta pergunta simples: «O meu filho (filha) está 
crescendo na fé como a minha, tem sido uma coisa boa para a 
vida dele(dela) com tem sido para a minha própria vida?» Pense 
nisso!  (continua)

_a família com alegria 

Projeção espiritual eficaz começa em casa!

Por que os jovens abandonam a 
fé quando cursam a Faculdade?


