
INTRODUTORES
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10 – Carlos Araujo e Cleusa Araujo
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03 – Carlos (2073-6503)
10 – Teixeira (2079-1016)
17 – Sergio (2053-0032)
24 – Samuel (2522-2742)
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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

As igrejas locais são como famílias. Alguns são mais saudá-
veis do que os outros. Todos têm problemas. Infelizmente, mui-
tas igrejas estão sofrendo de um caso grave de consumismo. A 
norma cultural de muitas congregações tornou-se «Como você 
pode me servir?” Ao invés de “Como posso servir a Jesus 
e aos outros?” Como pastor eu quero ter uma visão elevada 
dos membros da IBCF, onde cada um deve lembrar que é útil no 
Corpo de Cristo local. Para ser útil é necessário que cada mem-
bro possa compreender e assumir a seguinte posição:

1. Eu vou adorar:
Assistirei aos cultos de celebração regularmente, e sempre ado-
rarei ao Senhor Jesus com o coração, a mente e muita vontade.

2. Vou amadurecer:
Crescerei espiritualmente, através das classes da EBD e das 
reuniões de comunhão dos ministérios. Assim sendo, irei de-
monstrar que pertenço de fato à IBCF, pois eu amo a minha 
igreja(IBCF)!

3. Eu servirei:
Deus me criou e me chamou para servir. Ele me presenteou com 
o servir em Sua obra. Portanto, obedecerei a Sua ordem em ser-
vir a Jesus e uns aos outros onde quer que eu esteja. Quero ser 
um membro da IBCF que tem uma função no Corpo, e o meu 

servir logicamente mostrará essa função para a glória de Jesus 
e a expansão do Seu reino neste mundo.

4. Vou dar:
Serei um membro maduro com um espírito generoso, sendo fiel 
na entrega dos dízimos, oferta, contribuição ao projeto CREAR 
e projeto DAVI, enfim, dar do meu tempo, dos meus recursos 
para a missão de levar o evangelho de Jesus até os confins da 
terra.

5. Eu vou preservar a unidade:
Serei um membro ativo em sempre preservar a unidade na IBCF. 

6. Vou orar:
Serei participante ativo do ministério de oração da IBCF, parti-
cipando tanto do tempo da oração coletiva como o tempo da 
oração privada.  

7. Eu vou sacrificar:
Sacrificarei as minhas preferencias pessoais, a minha grandeza 
e orgulho pessoal, a favor da obra do evangelho de Jesus na 
IBCF, e, em todo o lugar que eu estiver segundo a vontade 
e direção de Jesus. Sempre colocarei Jesus em primeiro lugar 
em minha vida pessoal, familiar, espiritual e social. EU AMO A 
MINHA IGREJA(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

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

fará proezas...”Dn.11:32

NOVEMBRO  2013
www.ibcf.com.br
 11  20712731

O QUE A IBCF DEVE ESPERAR DE MIM COMO MEMBRO! 

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

03 E.B.D. - 9hs / Ensaio Grupo de Louvor – 15h45 / Culto de Celebração da Família – 18hs
04 Ensaio Vozes de Adoração – 15h30 / Aula Adolescentes – 17h30 / 
 Evangelismo na Escola E. Maria de Lourdes – 19hs / 
 Aula de Música para Lideres – 19h30
05 Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
06 Reunião de Oração – 20hs (Finanças)
07 Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Regina Célia – 9hs
 Reunião com os adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
 Evangelismo na Fundação Casa – 19h30
08 Evangelismo na Escola E. Maria de Lurdes – 9hs
 Coolteens – 19hs
 Ensaio Conjunto Boas Novas – 20hs
09 Ensaio Coral CREAR – 8h45 / Coral Adolescentes – 10h30 / 
 Ensaio Grupo de Louvor – 12h45 / Chá de Bebê Leila – 15hs / 
 Encontro de Jovens – 19hs 
10 Café da Fidelidade  –  9hs / Aula Grupo de Louvor (vocal e banda) 15h45 / 
 Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs
11 Ensaio Vozes de Adoração – 15h30 / Aula Adolescentes – 17h30 / Evangelismo
  na Escola E. Maria de Lourdes – 19hs / Aula de Música para Lideres – 19h30
12 Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
13 Reunião de Oração – 20hs (Missões)
14  Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Valtelina  – 9hs
 Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
 Evangelismo na Fundação Casa – 19h30
 Acampamento Jovens – saída da IBCF as 21h30
16 Ensaio Grupo de Louvor – 12h45
17 E.B.D. - 9hs / Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18hs
18 Conjunto Vozes de Adoração – 15h30 / Aula Adolescentes – 17h30 / 
 Evangelismo na Escola E. Maria de Lourdes – 19hs / 
 Aula de Música para Lideres – 19h30
19 Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
20 Reunião de Oração – 20hs (IBCF)
21 Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Lucy Resende   – 9hs / Reunião com ado-
lescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30 / Evangelismo na Fundação Casa – 19hs
22 Evangelismo Escola E. Maria de Lurdes – 9hs / Coolteens – 19hs / 
 Ensaio Conj. Boas Novas – 20hs
23 Ensaio Coral CREAR – 8h45 / Coral Adolescentes – 10h30 / 
 Encontro dos Homens – 17h30  / Encontro dos Jovens – 19hs 
24  E.B.D. - 9hs / Ensaio Grupo de Louvor – 15h45 / 
 Culto de Celebração e Ceia do Senhor  – 18hs
25  Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15h30 / Aula Adolescentes – 17h30 / 
 Evangelismo na Escola E. Maria de Lourdes – 19hs / Aula Conj. Boas Novas – 19h30
26 Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
 Culto de Celebração da Maior Idade (encerramento) – 20hs
27 Reunião de Oração – 20hs (Casa Harmoniosa)
28 Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Miriam Gonçalves  – 9hs
 Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
 Evangelismo na Fundação Casa – 19hs
29 Evangelismo E.E. Maria de Lourdes – 9hs
 Coolteens – 19hs
 Ensaio Conj. Boas Novas – 20hs
30  Vigília Matutina – 8hs as 12hs / Ensaio Coral CREAR – 8h45 / 
 Coral Adolescentes – 10h30 / Chá Feminino – 15h30



Jesus sabia tudo que havia para saber sobre os cristãos de 
Laodiceia e lhes disse. “Conheço as tuas obras, que nem és 
frio nem quente, eu gostaria que você fosse frio ou quen-
te. Assim, porque és morno, e nem frio nem quente, vou 
vomitar-te da minha boca “(Ap.3:15-16). 

Jesus odeia complacência espiritual em todas as suas formas, 
isto é, assim como as águas em que chegou a Laodicéia era mor-
na e cheia de cal, não era quente o suficiente para um banho 
refrescante e não era frio o suficiente para tomar uma bebida 
refrescante. Era uma água morna. E, quando alguém tomava um 
grande gole, teria que cuspi-la da sua boca, por não ser tratada.  

E é assim que Jesus descreveu-os espiritualmente. Mornos 
(“E, porque és morno, Vou vomitar-te da Minha boca”), 
devido a sua apatia e indiferença espiritual, bem como, devido à 
arrogância espiritual, por sua autoconfiança e autossuficiência. 

Lembre-se, Jesus não está escrevendo para a cidade de La-
odicéia, Ele está escrevendo para a igreja de Laodicéia. Ele está 
escrevendo para os cristãos, porque o espírito da cultura havia 

se infiltrado na igreja. Laodicéia não era uma cidade grande, mas 
foi uma das cidades mais ricas do mundo. A cidade era tão rica 
que depois de ter sido destruída por um terremoto em 60 DC., 
os cidadãos foram capazes de reconstruir a cidade, sem qualquer 
assistência de Roma. Ela também era famosa por sua indústria 
têxtil. A melhor lã, tipo preta e brilhante da Ásia, veio de Laodi-
céia, uma alta demanda por parte dos ricos e poderosos da épo-
ca. Os médicos de Laodicéia eram tão famosos os seus nomes 
foram cunhadas em moedas romanas.

Creio que Jesus ainda está falando para nós os crentes atuais 
de hoje, isto é, temos que perceber o quanto somos necessitados 
e dependentes Dele. Temos que deixar a confiança em nossos re-
cursos financeiros, em nosso crescimento intelectual, em nossos 
postos de trabalho, em seguros, em cuidados médicos, pois todos 
estes fatores nos tem deixado vulneráveis a apatia espiritual, nos 
fazendo perder a paixão por Jesus, Seu Reino e a Sua igreja(IBCF). 
Portanto, precisamos nos arrepender e ao mesmo tempo, com-
preendermos o quanto precisamos de Jesus, tendo uma verdadei-
ra confiança e paixão por Ele e o Seu Reino. A propósito vamos 
explorar a verdadeira riqueza: Jesus + Nada  =  Tudo 

Eu tenho visto que o Senhor está fazendo coisas 
incríveis na vida da “moçada” este ano. Eu sei 
que é por causa da obra de Deus e o resultado 
de oração. Chame-me louco, mas eu acredito 
que esta geração de jovens/adolescentes terá 
um impacto incrível em nosso mundo e vai 
buscar a Deus com maior zelo e paixão do que 
as gerações anteriores. Portanto, mais do que 
nunca eu desejo investir mais tempo em oração 
para os jovens da IBCF. Se você quer se juntar a 
mim, eu compartilho alguns pedidos de oração 
pelos jovens/adolescentes da IBCF nos dia de 
hoje. Continuando:
4. Pureza: Eu oro para que Deus dê aos jovens/
adolescentes força e poder para fugirem de 
toda imoralidade sexual, bem como, mantê-los 
firmes, reservados e dispostos a usufruírem do 
dom do sexo no casamento bíblico dado por 
Ele. Peço ao Senhor que levante cerca de pro-
teção aos jovens/adolescentes, impedindo que 
as sutis mentiras do diabo os seduza com toda 
a imundícia da pornografia, das más conversa-
ções maliciosas, com base em 
(1 Cor.6:18 – Fujam da imoralidade sexual. 
Todos os outros pecados que alguém co-
mete, fora do corpo os comete; mas quem 
peca sexualmente, peca contra o seu pró-
prio corpo). (Hb.13:4 – O casamento deve 
ser honrado por todos; o leito conjugal, 
conservado puro; pois Deus julgará os 
imorais e os adúlteros). 
5. Dinheiro: A raiz de todos os males é o amor 
ao dinheiro. Eu oro para que Jesus dê olhos 
espirituais para aos jovens/adolescentes de hoje 
e ajudá-los a ver o dinheiro como um grande 
recurso para os propósitos do Seu Reino. Possa 
Jesus conceder-lhes contentamento em abun-
dância em tudo o que tem e o que irão con-
quistar por causa de sua riqueza em Jesus.

(Fp 4:19: O meu Deus suprirá todas as 
necessidades de vocês, de acordo com as 
suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus), 
(Mat.6:24: Ninguém pode servir a dois 
senhores; pois odiará a um e amará o 
outro, ou se dedicará a um e desprezará o 
outro. Vocês não podem servir a Deus e ao 
dinheiro).
(Hb.13:5: Conservem-se livres do amor ao 
dinheiro e contentem-se com o que vocês 
têm, porque Deus mesmo disse: “Nunca o 
deixarei, nunca o abandonarei”). 
6. Autoridade e Honra: Eu oro para que os 
jovens/adolescentes reconheçam a autoridade 
de Jesus e os princípios da Sua Palavra sobre 
suas vidas no dia-a-dia. Que os jovens/adoles-
centes sejam submissos às definições dadas por 
Jesus para as suas vidas através dos princípios e 
promessas da Sua Palavra. Oro para que Jesus 
possa dar aos jovens/adolescentes a graça de 
amar, respeitar e honrar as autoridades delega-
da por Ele no cotidiano de suas vidas(os seus 
pais, avós, professores, líderes espirituais, geren-
tes e funcionários do governo).
(Ef.6:1-3: Filhos, obedeçam a seus pais no 
Senhor, pois isso é justo. “Honra teu pai e 
tua mãe”, este é o primeiro mandamento 
com promessa: “para que tudo te corra 
bem e tenhas longa vida sobre a terra”).
(Hb.13:17: Obedeçam aos seus líderes 
e submetam-se à autoridade deles. Eles 
cuidam de vocês como quem deve prestar 
contas. Obedeçam-lhes, para que o traba-
lho deles seja uma alegria e não um peso, 
pois isso não seria proveitoso para vocês).
Junte-se a mim e vamos interceder ao Senhor  
pelos nossos jovens/adolescentes da IBCF! (Pr.
Roberto) 

Continua....

01 – Cristiano (filho dos irm. Antônio e 

Iracema) 

04 – Raquel Oliveira 
04 – Ruth Araújo 
06 – Regina Célia 
06 – Vitor Brito
06 – Samuel (filho dos irm. José Eduardo e 

Loide)

08 – Pr.Roberto Brito
11 – Natasha Rebeca 
11 – Valmir Melo
11 – Fábio Santos 
14 – Valtelina Pifaneli 
16 – José Custódio
18 – Simone Ferreira 
19 – Leonardo (filho dos irm. Beto e Adriana) 

20 – Sandro Santos 
20 – Sara Lourenço 
22 – Luciana Santos 
22 – Isaac Moreira 
25 – Natália Oliveira 
28 – Bianca Feitosa
28 – Isabella (filha dos irm. Ricardo e Carla 

Turato)

29 – Azeilto Lima 
29 – Deise Santos 
29 – Dioneide Albuquerque
29 – Lívia Albuquerque

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“JESUS CONVIDA-NOS 
A UMA COMUNIDADE 
ONDE AS PESSOAS 
IMPERFEITAS PODEM 
ENCONTRAR ACEITAÇÃO, 
AMOR, PERDÃO E UM 
NOVO COMEÇO!”

_missão IBCF

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

O que Jesus mais odeia do que qualquer coisa!

Não é segredo que os casamentos estão sob o ataque do mundo. 

Não é uma surpresa, já que o casamento é uma ilustração visível 

de Cristo e Sua Igreja. Que lugar ótimo para as forças do inferno 

lançar seus dardos inflamados. Como resposta a isso, a nossa 

IBCF mantém 3(três) classes de casais, e, encontros periódicos 

para preparar os casais a serem firmes e fortes contra todas as 

armadilhas impostas pelo diabo e seus demônios. Casamento é 

uma aliança pactual, criado por Deus, entre um homem e 

uma mulher, para a nossa santidade e nossa alegria, como 

uma ilustração do Evangelho para expressão da glória de 

Deus. A partir do exemplar desse boletim, vamos trabalhar essa 

definição separadamente, chegando a sete(7) afirmações indivi-
duais para a nossa edificação conjugal: 

1. Uma aliança pactual – Alianças é um assunto muito impor-
tante para Deus. A quebra de um pacto é também uma questão 
muito importante para Deus. Para ter uma noção de como pacto 
é uma questão importante, considere o texto de (Gn.15). Na 
experiência de Abraão, o Senhor passa por uma série de ani-
mais que estão rasgados pela metade e praticamente diz: “Se 
você Abraão quebrar o Meu pacto, o que aconteceu com esses 
animais, acontecerá contigo”. Os pactos são muito importantes 
para Deus.  Pense nisso!  (extraído e adaptado)

_a família com alegria 

Casamento definido!

Os jovens e adolescentes precisam URGENTEMENTE dessas orações!

Evangelismo na Escola Maria de Lurdes – Ouvi-
ram da mensagem do Senhor: 4 professores e 320 
crianças e adolescentes. Deus seja louvado por esta 
oportunidade e pela vida de todos os líderes!
Evangelismo Prédio Alamandas – Realizamos 
palestras semanais com a presença de 40 crianças 
e 15 adolescentes, realizamos também, evento do 
dia das crianças com a presença de 50 pessoas. 
Deus seja louvado e continue capacitando a cada 
líder na obra que Ele preparou para que andásse-
mos nela!
Evangelismo Fundação Casa - Realizamos o 
evangelismo da unidade com a presença de 6 
adolescentes por culto. Deus seja louvado! Se você 
quer fazer parte, procure as secretárias.
Evangelismo Orfanato Vovô Nelson – Re-
cebemos a visita das crianças em nossa Igreja e 
realizamos um passeio no Parque do Carmo, tempo 
precioso de lazer e abençoado pela Palavra de 
Deus.  Louvado seja Deus por este tempo e pela 
vida de toda a equipe organizadora!
12/outubro – Passeio dia das crianças Acam-

pamento Palavra da Vida em Atibaia. Foi um dia 
especial na vida das crianças da IBCF, um programa 
diferente e bem abençoador. Louvado seja Deus 
pela vida dos líderes!
19/outubro – Realizamos o Encontrão dos Jovens 
– Papo de Meninas e Papo de Meninos. Foi um 
tempo maravilhoso de comunhão, aprendizado e 
excelente interativo bate papo. Valeu moçada a sua 
participação!!!
20/outubro – No período da EBD, tivemos aula es-
pecial da psicóloga irmã Denise, sobre Educação de 
Filhos. Um período de intenso ensino e reciclagem 
para os pais e mães da IBCF. Louvado seja Deus 
pela vida dos líderes e da irmã Denise!
25 – 27/outubro – Realizou-se o Retiro SAIBRES, 
no Magic City – Suzano. Estivemos lá participando 
com a presença de 42 mulheres. Tivemos a apre-
sentação musical do grupo Vozes de Adoração e 
logicamente, bons dias de boa comunhão, diversão 
e aprendizado da Palavra de Deus. Louvado seja 
Deus pela vida dos líderes!

_aconteceu em outubro


