1 – Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
E.B.D – 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração – discípuLUZ de
Jesus na Família - 18hs
3 – Reunião com as Crianças no
Condomínio Alamandas – 19hs
4 – Ensaio Vozes de Adoração –
15hs
Reunião de Oração – 20hs
5 – Reunião de Jejum e Oração na
casa da ir. Damaris Oliveira – 9hs
Coolteens - 19h30
Ensaio do Coral Boas Novas – 20hs
06 – Projeto Renova Nois no Espaço
quadrado – Parque D. Pedro – saída
IBCF as 18hs
07 –Projeto Resplandecer – 8hs
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovem – 9hs
Evangelismo no Hospital Planalto às
14hs na Portaria dos visitantes
Pequenos Grupos Jovens – 19h30
08 – Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
EBD - 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração e Lanche da
Fidelidade - discípuLUZ na Generosidade 18hs
09 – Reunião com Adolescentes no
Condomínio Alamandas – 19h30
10 – Reunião com as Crianças no
Condomínio Alamandas – 19hs
11 – Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
Reunião de Oração – 20hs
12 – Reunião de Jejum e Oração na
casa da ir. Fátima – 9hs
Coolteens – 19h30
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
14 – Projeto Resplandecer no OASIS
– 8hs
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovem – 9hs
15 – Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
EBD – 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração – discípuLUZ no
Mundo - 18hs
16 - Reunião com Adolescentes no

_ministério diaconia
Condomínio Alamandas – 19h30
17 - Reunião com as Crianças no
Condomínio Alamandas – 19hs
18 – Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
Reunião de Oração – 20hs
19 – Reunião de Jejum e Oração na
casa da ir. Francisca – 9hs
Coolteens – 19h30
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
20 - Projeto Renova Nois no Espaço
quadrado – Parque D. Pedro – saída
IBCF as 18hs
21 – Projeto Resplandecer no OASIS
– 8hs
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovem – 9hs
Evangelismo no Hospital Planalto às
14hs na Portaria dos visitantes
22 – Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
E.B.D. - 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração e Ceia do Senhor - discípuLUZ na IBCF 18hs
23 -Reunião com Adolescentes no
Condomínio Alamandas – 19h30
24 – Reunião com as Crianças no
Condomínio Alamandas – 19hs
Culto de Celebração da Maior Idade
– 20hs
25 – Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
Reunião de Oração – 20hs
26 – Reunião de Jejum e Oração na
casa da ir. Miriam Gonçalves – 9hs
Coolteens – 19h30
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
28 – Projeto Resplandecer no OASIS
– 8hs
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Ensaio Coral Jovem – 9hs
Chá Feminino – 15h30
Encontrão Jovens – 19h30
29 – Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
E.B.D. - 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração - discípuLUZ
Gratos 18hs
30 -Reunião com Adolescentes no
Condomínio Alamandas – 19h30

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

IGREJA BATISTA CASTELO FORTE
Associada as Igrejas Batistas Regulares de São Paulo

“..mas o povo que conhece ao
seu Deus se tornará forte e
fará proezas...”Dn.11:32

NOVEMBRO 2015

INTRODUTORES
01 – Assis e Edmea
08 – João Costa e Elizabete Menezes
15 – João Oliveira e Francisca
22 – Julio Oliveira e Irma
29 – Milton Miranda e Leude

www.ibcf.com.br
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_acontecerá na ibcf

RECEPÇÃO
01 – Aurea Eunice e Anna Carolina
08 – Carla Rios e Barbara
15 – Ester Reis e Brigida
22 – Damaris Oliveira e Carla Rios
29 – Karine Cunha e Jessica Vicente
SONOPLASTIA
31 e 01 – Jonatas Medeiros e Kevin
07 e 08 – Gabriel e Ricardo Miranda
14 e 15 – Jhonathan Seara e Anderson
21 – Jonatas Medeiros e Kevin
22 – Jhonathan Seara e Ricardo Miranda
28 e 29 – Gabriel e Anderson
DIRIGENTES DO CULTO
01 – Flávio / 08 – Dagoberto / 15 – Fabiano / 22 – Renato / 29 – Elizeu
DIRIGENTES E.B.D.
01 – Sueli Reis / 08 – Ricardo Loiola /15
– Pr. Wasley / 22 – Adelcino / 29 – Flávio
Santos
DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
04 – Cesar Salviano / 11 – Ricardo Turatto
/ 18 – Pr. Roberto / 25 – Bill Jr.
PLANTÃO DIACONAL
01 – Teixeira (2079-1016) / 08 – Vitor
(2621-9401) / 15 – Adelcino (2944-5856)
/ 22 – Carlos (2071-4643) / 29 – Flavio
(2385-7322)
CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (2205-3242 / 2071-2731 / 20790517)
Isabel Oliveira (2944-5856)
Josina (2741-8013)
Yraides (2286-2951)

_nosso propósito
Produzir homens e mulheres
pessoas íntegras em
uma sociedade corrupta,
comprometidas com Jesus
Cristo e à Membrezia em
sua Família, desenvolvêlas 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

REQUISITOS PARA O CULTIVO COMUNITÁRIO NA IBCF!
Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de
toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu
entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’”
(Lc.10:27)
1. Cultivar comunidade exige compromisso com a
frequência:
Se estamos cansados de falso companheirismo e gostaríamos de cultivar verdadeira comunhão e uma comunidade de
amor em nosso PG, classe de E.B.D., reuniões dos ministérios,
reunião de oração e cultos de celebração, iremos precisar fazer
algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos em participarmos ativamente e compromissadamente, com o contato constante, regular a fim de construirmos uma comunhão genuína.
2. Formar uma comunidade exige honestidade:
A verdadeira comunhão depende da nossa franqueza. Na
verdade, o túnel do conflito é a passagem à intimidade em qualquer relacionamento. Até que nos importamos o suficiente para
enfrentarmos e resolvermos as barreiras que ainda estão encobertas, nós nunca iremos crescer perto uns dos outros.
3. Cultivar comunidade preciso humildade:
Humildade não é pensar menos de nós mesmos; mas, é
sempre pensar mais nos outros. Quando somos humildes,
sempre estamos focados em servir aos outros, e, jamais pensarmos em nós mesmos para obter recompensas.

4. Formar uma comunidade exige cortesia:
A verdade é que todos nós temos peculiaridades e características irritantes. Mas comunidade não tem nada a ver com
a compatibilidade. A base para a nossa comunhão é nosso
relacionamento com Jesus como discipuLUZ Dele: Nós somos
uma família.
5. Formar uma comunidade exige confidencialidade:
Somente no ambiente seguro de aceitação calorosa e
confidencialidade é que nós e as outras pessoas podemos nos
abrir e compartilhar as nossas dores mais profundas, necessidades e erros.
Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto o nosso irmão
ou irmã está em uma situação de pecados. Isso significa que o
que é compartilhado para nós particularmente, precisa ficar entre
nós, e ajudarmos o nosso irmão ou irmã, porém, jamais devemos
fofocar com outras pessoas sobre o assunto, tipo não conte para
ninguém. Nós não deveríamos ter contado!
O interessante que quando olhamos e lemos esta lista de
requisitos, logo percebemos o quanto a comunhão genuína
em uma igreja local é rara. Todavia, os benefícios de compartilhar a vida juntos superam largamente os custos, e isso nos
prepara para o céu.
Sede discipuLUZ de Jesus na comunhão!

_reflexão

SEDE DISCÍPULUZ DE JESUS!

“O CRISTIANISMO
MODERNO NÃO
QUER SABER DO
PRÍNCIPE DA PAZ,
ELES SÓ QUEREM
PECAR EM PAZ!”

Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos,
descendente de Davi, conforme o meu evangelho (2
Tim.2:8)
Não haveria necessidade dessa exortação amorosa se não
houvesse a presunção temível que a nossa memória através das
nossas atitudes nos leva ao ponto de esquecermos o nosso Senhor Jesus. Essa presunção não falta substância, porque infelizmente, é muito bem confirmada por nossa experiência, e, não
como uma mera possibilidade, mas como um fato lamentável.
Embora quando somos meros religiosos, é muito fácil lembrarmos do Senhor quando estamos na atual situação da crise
econômico-financeira do nosso País, quando estamos desempregados, doentes, com problemas conjugais, com provas e
exames escolares no final de ano, etc.
Como meros religiosos, outra pessoa terrena conquista o
nosso coração, e permanecemos desatento para com o Senhor,
os nossos olhos se tornam focados em algum negócio terreno,
desviados de olharem firmemente para a cruz. A constante
agitação do mundo e a atração contínua de coisas terrena, leva
a nossa vida espiritual (a nossa alma) para longe da adoração a
Jesus, e para longe da comunhão com os outros discípulos Dele
na Sua Igreja, permitindo que a nossa vida espiritual se esfrie, e
a nossa fé Nele murcha como uma flor sem cuidados especiais.
No entanto, como discipuLUZ, e não como meros religio-

sos, é impossível esquecermos do nosso Senhor que no redimiu
pelo Seu próprio sangue na cruz, e, que nos ama com amor
eterno, em outras palavras, jamais poderíamos esquecer do
nosso gracioso Salvador. Aquele que nunca nos esquece! Aquele que sempre nos amou e sempre nos amará, pois custou a
Sua própria vida santa, que se fez pecado em nosso lugar, para
garantir a nossa moradia eterna no lar celestial!
Portanto, como discipuLUZ de Jesus, jamais podemos
permitir que Jesus seja um viajante ou um intruso em nosso
viver, mas, sim, um verdadeiro habitante no dia a dia em
nosso coração. Que cada um de nós, membros da IBCF,
possamos assumir de fato a postura de sermos discipuLUZ
de Jesus, exterminando com toda a religiosidade prática de
nossa vida, e, amarrarmos com um celestial laço, o nosso coração com as verdades de (Hb.12:1,2: Portanto, também
nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande
nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos
atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos
com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo
os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa
fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a
cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita
do trono de Deus).
Não despreze o dia das coisas pequenas, mas alegremo-nos: Sede discípuLUZ de Jesus!

_a família com alegria

Algumas maneiras de proteger seus filhos online
O prudente percebe o perigo e busca refúgio; o inexperiente segue adiante e sofre as consequências (Pv.27:12).
Leia este versículo de uma nova forma: “Um pai prudente
prevê o perigo à frente e toma precauções. O pai simplório vai cegamente e sofre as consequências. Como pais,
nós precisamos de ver os perigos à frente, e temos de tomar
precauções. Agora pense e responda:
O que você pode fazer para proteger seu filho online?
Deixe-me dar-lhes algumas sugestões:
1. Use o software de filtragem de Internet em seus
computadores:
Seus filhos não podem estar à procura de conteúdo inapropriado, mas se eles gastam tempo suficiente no computador,
eles estarão procurando por eles. Um alerta anúncio ou pop-up
podem obter a sua atenção, e antes que você perceba, eles
estarão fora e correndo. Uma simples busca no Google para um
projeto que eles estão pesquisando para a escola pode retornar
uma busca bem-sucedida para o que eles estão procurando,
mas, ocasionalmente, eles também vão incluir sites indesejáveis. Software de filtragem de Internet ou software de controle
de conteúdo pode ajudar. Com o nível mais básico, você pode
controlar o conteúdo que é visto on-line, e alguns pacotes de

software irá enviar um e-mail, texto ou alerta para uma conta
de e-mail especificado ou número de telefone celular para que
você se mantenha consciente do que está acontecendo ou
aconteceu em um dos seus dispositivos domésticos. Aqui estão
três opções de software de filtragem de Internet que vale a
pena olhar:
Bsecure: Parecer do Focus on the Family, Bsecure ( www.familyisafety.com ) fornece proteção social networking, filtragem
de mídia on-line, e alertas de texto e e-mail para os telefones
dos pais.
Escudo social: Oferecendo-lhe uma visão total da rede
social do que os seus filhos estão fazendo, SocialShield ( www.
socialshield.com ) irá alertá-lo para potenciais perigos e dar-lhe
informações para manter suas crianças seguras e protegê-los
online.
Safe Eyes: Um premiado, Safe Eyes (www.internetsafety.
com ) irá torná-lo consciente de conteúdo que está sendo acessado e outros perigos que representam uma ameaça para os
seus filhos na Internet. Lembre-se que o texto de (Pv.27:12)
afirma sobre o ser pais prudentes quando olhamos para o futuro, não arrependidos quando nós olharmos para trás. Pense
nisso!

_missão IBCF

“Produzir pessoas com
caráter íntegro e
frutíferos discípulos
de Jesus”
_aniversariantes
01 – Cristiano Oliveira (filho dos irmãos Antonio e Iracema)
03 – Stephanie Ferreira
04 – Raquel Oliveira
04 – Ruth Araujo
06 – Regina Célia
06 – Samuel (filho dos irmãos José
Eduardo e Loyde)
06 – Vitor Brito
08 – Roberto Brito
11 – Natasha Camargo
11 – Fabio Ramos
11 – Paulo Sergio Alves
11 – Valmir Melo
14 – Valtelina Pifaneli
15 – Maria Feliciana
16 – Clayton Crozariol
16 – José Custódio
18 – Sillas Junior
19 – Leonardo (filho dos irmãos Beto
e Adriana)
20 – Lucila Pereira
20 – Sandro Santos
20 – Sara Lourenço
22 – Lucy Resende
22 – Júlia (filha do irmão Paulo Sergio)
25 – Natalia Oliveira
28 – Isabella (Filha dos irmãos Ricardo e Carla)
29 – Deise Bernardo
29 – Dioneide Albuquerque
29 – Livia Albuquerque

_galera jovem da ibcf
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_falando ao coração

Amigos que vão
arruinar a sua vida!
Não se deixem enganar: “as más companhias corrompem os bons costumes”. (1 Cor.15:33)
A palavra do ap. Paulo acima, se aplicam a nossa vida pessoal, pois a verdade não
é seletiva, ela não escolhe. Trata-se de um aviso para nós. Nossos amigos irão moldar
a nossa vida. Na verdade, as amizades contribuem mais para o homem ou a mulher
que queremos ser do que qualquer fator externo. Os nossos amigos podem nos desafiar a conseguirmos as coisas que nunca imaginamos, como também, eles podem
paralisar os nossos ideais, os nossos planos e sonhos, por nos desanimar com os seus
próprios e pessoais aspectos de desânimos. No texto, quero continuar a lhes apresentar alguns tipos de amigos que arruínam a nossa vida:
7) O amigo “não sabe perdoar”
Esses amigos fazem uma lista de todas as pessoas que lhes “zoaram”, que os
envergonhou diante dos outros, que os expôs de uma forma ridícula. Esses amigos
gastam muito do seu tempo e energia em busca de vingança. Eles se afogam em uma
piscina de amargura e ressentimento, abafando qualquer noção de perdão e graça.
“Se Jesus estivesse em meu lugar, faria a mesma coisa!” Esta é uma resposta típica
destes amigos.
Esses amigos são legais com você, até que você faça algo para minimizá-los, ou
desprezá-los. Certamente você também entrará na lista de ocorrências, na lista da
vingança com todos os outros. Graça tem uma trela curta para o amigo “não sabe
perdoar”. Embora ele deseja que Deus estenda a graça e o perdão Dele para com a
sua vida, porém, não acredita que o Senhor deseja que a medida dessa graça e perdão
recebidos, sejam estendidos àquelas pessoas que os ofenderam. Portanto, encontre
amigos que modelam o perdão e se recusam a construir um muro de amargura sobre
o coração deles. Esta é uma virtude rara em nossa cultura. Então, se você encontrar
alguém centrado no evangelho de perdão, mantenha essa boa amizade.
Estas palavras não são uma chamada para cortar os laços com cada amigo que
exibe qualquer uma dessas qualidades. Em vez disso, eu espero e oro para que você
considere seriamente as pessoas que permitem moldar a sua vida. O amigo perfeito
não existe, mas não deve se contentar quando se trata de qualquer tipo de amizade.
Muito está em jogo.
Tenha amigos e amigas que falam de coisa que importam, que sempre inclua
Jesus. Escolha seus amigos e amigas sabiamente. Eles vão impactar quem você é no
presente e o que você vai se tornar no futuro. Eu amo todos vocês. A Deus seja a glória para sempre. Amém!
(Pr.Roberto)

