
03 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 E.B.D  –  9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração Discípulos na Família – 18hs
05 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
06 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs
07 Reunião de Jejum e Oração na IBCF – 9hs
 Coolteens - 19h30
 Ensaio do Coral Boas Novas – 20hs
08 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
09 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
 Evangelismo no Orfanato Vovô Nelson – saída da igreja as 13h30
 Evangelismo no Hospital Planalto – 13h40
10 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 Café das Primícias Especial Dia das Mães – 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração Discípulos na Família – 18hs
12 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
13 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs 
14 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Bete Custódio   – 9hs
 Coolteens – 19h30
 Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
15 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
16 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
17 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 EBD – 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração Discípulos na Família – 18hs
19 Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
20 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs 
21 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir.  Ábia – 9hs
 Coolteens – 19h30
 Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
22 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
23 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
 Evangelismo no Hospital Planalto – 13h40
24  Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 EBD 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração Discípulos na Família (Ceia do Senhor) – 18hs
26 Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
 Culto de Celebração da Maior Idade – 20hs
27 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs 
28 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Maria Neusa  – 9hs
 Coolteens – 19h30
 Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
29 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
30 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 SAIBRES na Igreja Batista Boas Novas em Jd. Prudente 9hs – saída da igreja as 7h30
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
 Evangelismo no Hospital Planalto – 13h40
31 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 EBD – 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração Discípulos na Família 
 (Gratidão Desafi o 90 dias de dízimos e Renovação 
 de Votos Matrimonial) – 18hs

INTRODUTORES
  03 – Milton Miranda e Leude
10 – Orlando Sérgio e Luzia
17 – Roque e Maria da Glória
24 – Taylor e Simone
31 – Samuel e Maria do Carmo

RECEPÇÃO
03 – Cesar Tatto e Maria Andra
10 – Manoel e Maria do Socorro
17 – Marta e Sandreane
24 – Wanderley e Nilda
31 – Dagoberto e Rosângela Moreira

SONOPLASTIA
02 e 03 – Kevin e Gabriel
09 e 10 – Ricardo e Eduardo
16 e 17 – Anderson e Mateus
23 e 24 – Jonatas e Johnathan Seara
30 e 31 – Kevin e Gabriel

DIRIGENTES DO CULTO
03 – Elizeu e Flávio
10 – Dagoberto e Renato
17 – Fabiano e Marcos
24 – Elizeu e Flávio 
31 – Dênis

DIRIGENTES E.B.D.
03 – Sueli Reis
10 – Ricardo Turato
17 – Pr. Wasley
24 – Adelcino
31 – Wilson Pereira

DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
06 – Bill Jr.  
13 – Marcos
20 – Ricardo Turato
27 – Pr. Wasley

PLANTÃO DIACONAL
3 - Flavio (2385-7322)
10 - Sergio (2053-0032)
17 - Teixeira (2079-1016)
24 - Toninho (2554-1084)
31 - Vitor (2621-9401) 

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 
Magnifi car o nome de Deus

_nosso propósito

Os cristãos sabem que o evangelho é a mensagem que os in-
crédulos precisam ouvir. Nós lhes dizemos que eles não podem ga-
nhar a sua entrada para o céu e que eles têm que confi ar somente 
em Jesus para a sua salvação. Mas, então, algo estranho aconte-
ce quando começamos a ensinar os incrédulos em miniatura em 
nossa própria casa. Esquecemo-nos de tudo o que sabemos sobre 
a letalidade de confi ar em nossa própria justiça e lhes ensinamos 
que o cristianismo tem tudo a ver com comportamento e se, em 
um determinado dia, Deus estará satisfeito ou insatisfeito com eles. 
Não é à toa que tantos deles (algumas estimativas chegam a 88 por 
cento, mas nenhuma é menor que 60 por cento) são perdidos para 
a rebeldia absoluta ou para seitas baseadas em obras, logo que eles 
estão livres para fazerem uma escolha independente.

Não há nenhuma maneira fácil de dizer isso, mas é preciso di-
zer: os pais e as igrejas não estão passando adiante uma fé cristã 
sólida e um comprometimento com a igreja. Podemos ter algum 
consolo no fato de que muitos fi lhos crescidos eventualmente re-
tornam. Mas os pais e as igrejas cristãs precisam se fazer a difícil 
pergunta: “O que acontece com o nosso compromisso de fé que 
não encontra raiz na vida de nossos fi lhos”? A principal razão pela 
qual a maioria dos fi lhos de lares cristãos desvia-se da fé é que eles 
nunca realmente ouviram o evangelho ou, para início de conversa, 
nunca tiveram fé verdadeira e comprometida com Jesus. Eles foram 
ensinados que Deus quer que eles sejam bons, que o pobre Jesus 
fi ca triste quando eles desobedecem, e que pedir a Jesus para entrar 
em seu coração é toda a dimensão da mensagem do evangelho. 

Certamente a fé que capacitou a igreja perseguida por dois 
milênios não é tão rasa e tediosa a formar meros religiosos como 
“Peça desculpa”, “Seja bonzinho” e “Não seja como eles”. Por que 
qualquer pessoa desejaria negar a si mesma, entregar a sua vida ou 
sofrer por algo tão vazio quanto isso? Além da parte “Peça a Jesus 
para entrar em seu coração”, como essa mensagem difere da que 
qualquer criança sem igreja ou um jovem judeu ouve todos os dias?

Vamos encarar o fato: a maioria de nossas crianças acredita 
que Deus está feliz se elas forem “boas pelo amor de Deus”. Nós 

transformamos o Deus santo, aterrorizante, magnífi co e amoro-
so da Bíblia no Papai Noel e seus duendes. E, em vez de transmi-
tirmos as verdades gloriosamente libertadoras e transformado-
ras de vidas do evangelho, nós ensinamos aos nossos fi lhos que 
o que Deus quer deles é moralidade. Nós lhes dissemos que ser 
bom (pelo menos exteriormente) é o objetivo fi nal de sua fé. Isso 
não é o evangelho; estamos formando meros religiosos sem lhes 
ensinar acerca do verdadeiro discipulado pessoal de Jesus. Po-
demos contar a história de personagens como Abraão e Paulo, 
recomendados como modelos de fé sincera e obediência fi el, por 
outro lado, podemos falar de homens como Adão e Judas criti-
cando-os como a antítese do comportamento moral adequado. 
Assim, apenas estamos ensinando que a Escritura torna-se nada 
mais do que uma fonte de lições de moral sobre a vida cristã, 
quer sejam boas ou más (religiosidade). Todavia, a história da 
Bíblia não é uma história sobre como fazer bons meninos e me-
ninas serem melhores. A Bíblia não é um livro de regras, dizendo 
o que devemos e não devemos fazer. A Bíblia certamente tem 
algumas regras nela, no entanto, elas mostram como vivermos 
melhor. Outras pessoas pensam que a Bíblia é um livro de heróis, 
mostrando as pessoas que você deveria imitar. A Bíblia realmen-
te tem alguns heróis nela, mas, a maioria das pessoas na Bíblia 
não é herói de maneira alguma. Elas cometem grandes erros (às 
vezes de propósito), elas fi cam com medo e fogem. Às vezes elas 
são completamente cruéis.

Entretanto, a história da Bíblia trata-se de Deus e do que Ele fez. É 
uma história de aventura sobre um jovem Herói que vem de uma ter-
ra distante para reconquistar o seu tesouro perdido. É uma história de 
amor sobre um corajoso príncipe que deixa o seu palácio, seu trono 
– tudo – para resgatar quem Ele ama. É como o mais maravilhoso dos 
contos de fadas que se tornou realidade na vida real. Essa é a história 
que nossos fi lhos precisam ouvir e, como nós, eles precisam ouvi-la 
vez após vez, tendo o Senhor Jesus Cristo como o foco central.

(extraído do livro “Pais fracos Deus forte: criando fi lhos 
na graça de Deus”, de Elyse Fitzpatrick e Jessica Thompson 
– Editora Fiel)

SECRETÁRIA seg. à qui. 
13h às 17h / secre-
taria@ibcf.com.br 
 20712731 – 
20790517 – 2205-
3242 PASTOR seg. à 
sex., 9h às 20h IBCF
www.ibcf.com.br

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

fará proezas...”Dn.11:32
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FALAMOS DO EVANGELHO PARA OS 
NOSSOS FILHOS OU SÓ DAMOS REGRAS?

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 



Muitos acreditam que a igreja local está morta e que seus 
melhores dias estão por trás dela. A igreja não está morta, ela 
está viva. Seus melhores dias estão agora e à frente. Acredito, 
que a igreja local é a esperança do mundo. Eu cresci fre-
quentando a igreja. Muitas das minhas primeiras lembranças são 
tempos com pessoas da igreja ou nos cultos da igreja. Então, 
quando eu me encontro com pessoas que não são frequenta-
dores regulares, é uma surpresa descobrir que, por vezes, eles 
não sabem por que você pode ser uma parte dela. Por que ir à 
igreja? Qual é a vantagem de frequentar regularmente? Quando 
você entender o “porquê” que torna mais fácil para entender o 
“quando” e “onde”. A Bíblia diz assim: “Ir à igreja não é apenas 
uma “boa sugestão”; é a vontade de Deus para os crentes. Em 
(Hb.10:25 lemos que: Não deixemos de reunir-nos como 
igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-
nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se 
aproxima o Dia).

Mesmo na igreja primitiva, alguns foram caindo no mau há-
bito de não estar junto, reunir-se com os outros crentes. O autor 
de Hebreus diz que não é o caminho a percorrer. Precisamos do 

incentivo que a frequência à igreja proporciona. E a abordagem 
do fi m dos tempos deve levar-nos a ser ainda mais voltadas para 
ir à igreja(IBCF). Entretanto, enquanto o mundo procura por mo-
delos positivos a seguir, nós temos a oportunidade de ser esse 
modelo. Quando estamos frequentando regularmente os cultos 
na IBCF, outros tomarão conhecimento. Com certeza estamos 
dando um exemplo que outras pessoas notam, acerca do nosso 
compromisso com o Senhor, com a Sua Palavra e com a comu-
nhão que temos uns com os outros.  Sempre devemos lembrar 
que as pessoas querem fazer melhor, viver melhor e ser melhor. 
Para as pessoas ao nosso redor, se são nossos amigos ou cole-
gas de trabalho, ou da escola, ou até alguém da nossa família, 
quando veem que temos um compromisso que levam vivermos 
uma vida melhor, certamente é um exemplo positivo de que ou-
tras pessoas podem e querem seguir. Portanto, levante, vista-se 
e vem à IBCF!  Seja um frequentador assíduo das aulas da EBD, 
dos cultos de celebração e oração, das reuniões dos PGs, dos 
encontros dos ministérios. Seja um amigo e traga um amigo. 
Lembre-se, os nossos melhores dias não estão atrás de nós, eles 
estão à nossa frente. Nós queremos nos encontrar de maneira 
especial na IBCF! Participe!

A grande maioria dos jovens cristãos estão desprezando a verdade da Palavra de 
Deus acerca desse assunto, tendo um namoro e noivado com a prática normal do sexo, 
como se fossem já casados, pois acreditam que não conseguem encontrar nada na 
Bíblia, a Palavra de Deus uma afi rmação direta sobre o ter relações sexuais com alguém 
antes do casamento. O interessante é que a Bíblia, a Palavra de Deus, aponta instrução 
repetidamente para o povo de Deus “fugir da fornicação.” Por 2.000 anos, a palavra 
traduzida como “fornicação” nas Escrituras tem sido entendido como incluindo a proi-
bição de sexo antes do casamento. Defi nição do dicionário Webster é clara: “a relação 
sexual consensual entre duas pessoas não casadas entre si.” 

Deus projetou a união física de um homem e uma mulher como uma experiência 
privilegiada dentro dos limites do casamento. O Senhor sempre teve como propósito 
que o casamento seja dentro de um ambiente seguro para criar os fi lhos e uma união 
exclusiva signifi cativa que simboliza a relação de compromisso de Dele para conosco 
(Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois 
se tornarão uma só carne”. Este é um mistério profundo; refi ro-me, porém, a 
Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a 
si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Ef.5:31-33).

Se não havia nada de errado com sexo pré-marital, então por que foi que Jose estava 
determinado a se divorciar de Maria, ao descobrir que ela estava esperando um fi lho an-
tes do casamento? Sendo assim, se não há nada de errado com sexo pré-marital, então 
pode-se concluir que não há nada de errado em ter fi lhos fora do casamento.

Obviamente, aqueles que sugerem a liberalização do padrão bíblico estão ignorando 
o ensino claro da Escritura, em conformidade com os valores do mundo, e cedendo aos 
desejos da carne. Como Jesus disse: (Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, 
mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más 
– Jo.3:19). Deus projetou a igreja para consistir de pessoas que são “chamados para 
fora” do mundo, isto é, termos um viver separado dos costumes carnais e mundanos, 
mas santos diante do Senhor. A menos que nós praticamos alguma medida de disci-
plina da igreja, a igreja está em perigo de simplesmente refl etindo sua cultura, em vez 
de transformá-lo. Em (Mt.5:13, Jesus disse: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal 
perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser 
jogado fora e pisado pelos homens). Que possamos ter coragem e fi rmeza em man-
ter a verdade do Senhor, obedecendo-a (O casamento deve ser honrado por todos; 
o leito conjugal, conservado puro; pois Deus julgará os imorais e os adúlteros 
– Hb.13:4), em vez de nos contentarmos com o caminho de menor resistência.

(Pr.Roberto) 

01 – Eduardo (fi lho da irmã Alexandra) 

03 – Manuel Takume 

03 – Julio Oliveira 

06 – Jully (fi lha dos irmãos Ricardo e Nilza) 

08 – Loryene 

09 – Eduarda (fi lha dos irmãos Vitor e Ana Paula) 

10 – Cercila Camargo 

11 – Servando 

12 – Paulinha Miranda

13 – Elizabete Custódio 

14 – Flavio Santos 

16 – Isabel Oliveira 

16 – Luiz  Araujo 

16 – Angelica Estrela -

16 – Marina (fi lha dos irmãos Fabiano e Melissa) 

16 – Pr.  Wasley 

18 – Brigida Pellegrino

18 – Rebeca (fi lha dos irmãos Miqueias e Rosa) 

19 – Ivone Oliveira 

19 – Pamela Marques

19 – Icaro (fi lho dos irmãos Sidnei e Somara) - 

20 – Angelina Vitale 

20 – Henrique (fi lhos dos irmãos Luiz Alberto e 

Adriana)

21 – Alexsander Silva 

21 – Abia  

23 – Vitória Lima 

24 – Ana Angelita 

24 – Tiago Sergio 

25 – Camilla Fernandes 

26 – Marcelo Fagotti 

26 – Marcus Vinicius 

27 – Eugênio Vieira 

31 – Loide 

31 – Giovana ( fi lha dos irmãos Rodrigo e Monica)

_falando ao coração

_aniversariantes

_refl exão _galera jovem da ibcf

“SE VOCÊ AINDA NÃO ESCOLHEU O 
REINO DE DEUS EM PRIMEIRO LUGAR, 
NO FINAL NÃO FAZ DIFERENÇA O QUE 
VOCÊ ESCOLHEU EM SEU LUGAR!”

_missão IBCF

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

Sólidas razões por que você deve ir para a igreja

3. Orgulho

Cada pessoa casada tem que reconhecer que não ganhamos 
tudo na vida, que há ocasiões que perdermos, porque estamos 
de fato errados e às vezes vamos perder, porque devemos nos 
importar mais sobre a nossa boa relação do que com o argu-
mento. E se queremos sempre ser o vencedor, em detrimento 

do nosso cônjuge, certamente vamos perder o nosso casamen-
to. Portanto, cabe a cada um de nós, buscar ser humilde, tendo 
uma submissão mútua, principalmente em momentos difíceis, 
isto é, lembrando que a humildade é uma virtude de condução 
na vida cristã, nos lar e na comunidade. Escolhendo a estimar 
os outros acima de si mesmo encoraja harmonia e amor. Pense 
nisso! (continua...)

_a família com alegria 

Como você pode evitar o divórcio!

Será que a Bíblia tolera sexo 
antes do casamento?


