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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 Magnificar o 
nome de Deus

_nosso propósito

 “Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Je-
sus, disse-lhe: “Feliz será aquele que comer no banquete 
do Reino de Deus” (Lc.14:15)

A informalidade nos expõe. A formalidade nos esconde. A 
nossa tendência é a formalidade porque, na verdade, temos 
medo de abrir o nosso coração na comunhão do Corpo de Cris-
to – a IBCF. Por esta razão, precisamos ter mais mesas que se 
traduzam em mais comunhão, informalidade. À mesa somos 
iguais. Em torno dela compartilhamos a fé na suficiência de 
Jesus, a nossa esperança, o coração, nossas mazelas e nossas 
expectativas. Aprendemos a ver o outro com mais naturalidade 
sem cobrarmos desempenho e sem o julgarmos. O Senhor Jesus 
gostava muito de estar à mesa com os Seus discípulos, religiosos 
e os párias da sociedade espartana. Ao seu redor, a comunicação 
é mais real, menos hipócrita. Nela rasgamos o coração muitas 
vezes ferido com as decepções da vida e podemos experimentar 
a cura pelo amor fraterno. A nossa experiência com Jesus passa 
pela confissão, do arrependimento e do perdão.

Nesta circunstância, entendemos mais o outro, percebemos 
com mais clareza como servi-lo em amor. Estar à mesa pode 
desencadear a transformação da vida, a renovação da mente e 
a prontidão do espírito em fazer toda a vontade de Deus, pois 
ao seu redor temos a capacidade de relaxar, refletir e ouvir os 

conselhos do Pai através dos irmãos comungantes. Em casa, 
na igreja e na vizinhança precisamos de mais mesas. Foi em 
torno dela que a mulher pecadora se achegou a Jesus, que-
brantada e confessando os seus pecados, para ser perdoada, 
onde o perfume do amor, perdão e da aceitação do Senhor se 
fez sentir muito forte. Jesus foi para a casa de Zaqueu e sentou 
com aquele publicano que, arrependido e profundamente im-
pressionado com o

Salvador, confessou seus pecados. Mesa é oportunidade de 
ouvir, falar, refletir, ajudar, encorajar e criar para agir sempre em 
favor do próximo e para a glória do Criador.

É nela que devemos ter comida e bebida para todos; co-
munhão e expressão; afetuosidade e aceitação; sinceridade e 
integridade; graça e receptividade e o olhar profundo e pers-
crutador do

Senhor. Somos convidados a participar da Mesa do Senhor 
– a mesa do amor, da graça, misericórdia, justiça, entrega, do 
sacrifício, da consagração e da ação que faz muito bem ao ou-
tro. Que tenhamos mais mesas – da comunhão, articulação, 
dedicação e santificação.

(extraído e adaptado do Jornal Batista)
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MAIS MESAS!

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

06 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 E.B.D  –  9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs

 Culto de Celebração - 18hs
8 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
9 Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs
10 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Ana Angelita  – 9hs
 Coolteens - 19h30
 Ensaio do Coral Boas Novas – 20hs
12 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
 Evangelismo no Hospital Planalto 
 (encontro na Portaria Visitantes) 14hs
 Encontro de Homens – 17hs
13 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 E.B.D  –   9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração e Lanche da Fidelidade -  18hs
14 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
15 Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
16 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs 
17 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Maria 
 do Socorro Bernardo – 9hs
 Coolteens – 19h30
 Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
19 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
 Encontrão Jovens – 19h30
20 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 EBD – 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração - 18hs
21 Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
22 Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
23 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs 
24 Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Marisa  – 9hs
 Coolteens – 19h30
 Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
26 Projeto Resplandecer no OASIS – 8hs
 Ensaio Coral CREAR – 9h30
 Evangelismo no Hospital Planalto 
 (encontro na Portaria Visitantes) 14hs
 Chá Feminino – 15h30
27 Ensaio Grupo de Louvor – 8h30
 EBD 9hs
 Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
 Culto de Celebração  - 18hs
28  Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs
29 Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
 Culto de Celebração da Maior Idade – 20hs
30 Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
 Reunião de Oração – 20hs 



 “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso 
Pai, que está nos céus” (Mt.5.16).

Vivemos um momento histórico em nosso país, uma grande 
crise econômico e financeiro, mas também um momento de trevas 
espirituais, pois quanto mais cresce o número de evangélicos, cres-
cem também os chamados cristãos nominais (meros religiosos), e 
assim a cada dia o Brasil vive mais em trevas. Há previsões de que 
em 2020 seremos 50% da população. Será que isso

vai mudar o nosso país? Nós, discípuLUZ de Jesus, te-
mos um grande desafio, que é pregar o verdadeiro e genuíno 
evangelho Dele, cumprir o ide, fazendo discípulos conforme 
(Mt.28:19,20), pois assim veremos o agir de Deus em nós e por 
nosso intermédio. 

Como então ser luz em um Brasil em trevas? O nosso Deus 
nos chama a servi-lo. Uma luz com defeito ou quebrada não 

será usada; será descartada, vai ao lixo. Por outro lado, uma luz 
guardada em algum depósito ou almoxarifado, não vai servir. 
Para ser luz em um Brasil em trevas, precisamos estar ligados em 
Jesus, permanecendo n’Ele e iluminando o caminho para aqueles 
que estão em trevas e não sabem para onde ir, que rumo tomar 
na vida, que escolhas fazer. “Eu sou a videira; vós sois as 
varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá mui-
to fruto; porque sem mim nada podeis fazer.” (Jo.15:5). 
Precisamos ser discipuLUZ para ser exemplo em um tempo em 
que as pessoas perderam a referência de honestidade, coerên-
cia, respeito ao seu próximo. Precisamos ser discipuLUZ para 
que vejam nossas boas obras, e por meio de nosso testemunho, 
nosso Pai seja glorificado. O que será do nosso país? Temos uma 
grande responsabilidade, pois nós temos a solução para todos os 
problemas. Hoje somos conhecidos como o maior país cristão do 
mundo. Sejamos discipuLUZ e teremos um país verdadeiramen-
te cristão. Em um Brasil em trevas, Sede discípuLUZ de Jesus!

(extraído e adaptado do Jornal Batista)

Não se deixem enganar: “as más companhias corrompem os bons costu-
mes”. (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 lhes apresentar alguns tipos de ami-
gos que arruínam a nossa vida:

3) O amigo “nenhuma ambição”

Nosso maior medo não deve ser de fracasso, mas de sucesso para as coisas na vida 
que realmente não importam. (Francis Chan). Estes amigos têm ambição. Mas só para as 
coisas que não importam. Como completar duas temporadas de seu programa favorito 
Netflix em um dia. Se você mencionar Xbox, filmes, do sexo oposto, ou o plano de jogo 
para sexta-feira e sábado à noite, esses amigos se animam como o tempo de derramar 
água sobre o companheiro de quarto quando ele estava dormindo, aprontar no Acam-
pa, etc. Mas se você mencionar servir na comunidade, estudando para uma prova ou a 
participar de um estudo bíblico, com certeza você estará falando com uma parede de 
tijolos. Cerque-se de pessoas que querem fazer do mundo um lugar melhor. Cerque-se 
de pessoas que querem fazer o bem em áreas que importam. Você foi criado à imagem 
de Deus. Isto significa que foram criados para aprender, crescer e doar. Você foi criado 
para tornar o mundo um lugar melhor e fazer as coisas com excelência. Cerque-se de 
pessoas que recebem esta missão, e, a praticam.

4) A “atenção deve estar em mim” amigo

Holofote sobre mim o tempo todo! Você tem amigos como este? Esses amigos são 
atormentados com inveja e amargura. Eles são extremamente inseguros. E aqui está o 
grande problema: as suas vidas são atormentadas com drama. Eles vivem uma novela 
da vida real. E a maioria desses amigos não tem ideia porque o drama sempre os segue. 
Aqui está o porquê: Esses amigos vender suas almas aos deuses da atenção e holofotes. 
Esses deuses são cruéis. Eles exigem tudo. E os deuses da atenção e holofotes chuta 
você ao meio-fio para sua próxima vítima, uma vez que eles destroem o seu valor. 
Esses amigos são tóxicos porque eles estão sempre comprando. Eles compram a sua 
energia. Eles compram a sua alegria. Eles compram o seu tempo. E eles nunca vão ce-
lebrar os seus sucessos. Eles não podem. Os deuses dos holofotes e atenção não lhes 
permitirá celebrar você. Isso significa que eles sempre estão em evidencia. 

Os verdadeiros amigos são doadores. Eles celebram a sua vida e suas conquistas. 
Eles sempre colocam você em primeiro lugar. Eles te ouvem, eles se importam com o seu 
sucesso. Portanto, cerque-se de amigos doadores. Continua... (Pr.Roberto)

01 – Filipe Marques
02 – Leonardo Dias
03 – César Salviano
04 – Milena Majewski
04 – Ozorina Pereira
07 – Carla Regina 
07 – Maria Pereira 
07 – Silio Gomes
08 – Giovanna Vilela
08 – Maria dos Santos
08 – Paulo Angelo 
08 – Paulo Eduardo
09 – Rafael Vicente 
10 – Regina Botelho
12 – Arnaldo Alves 
13 – Damaris Brito 
14 – Ricardo Turato 
14 – Vinicius (filho da irmã San-
dreane)
15 – Bruno Moreira 
15 – Yraides Costa 
18 – Taylor Fernandes 
18 – Vitor (filho dos irmãos Nee-
mias e Cintia)
20 – Lauricelia Dias   
20 – Sandra Gutierrez 
21 – Alessandra Miranda 
21 – Jessica Ribeiro 
23 – Silvio Fernandes
24 – Wellinton Santos 
25 – Jaqueline Reis 
26 – Gustavo – ( filho dos irmãos 
Rodrigo e Monica ) 
29 – Carlos  Araujo 

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“EU QUERO SER TÃO CHEIO  
DE DEUS-ESPÍRITO SANTO  
QUE, QUANDO UM MOSQUITO 
ME MORDER ELE VOA  
PARA LONGE CANTANDO:  
HÁ PODER NO SANGUE!”

_missão IBCF

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

Em um Brasil em trevas, Sede discípuLUZ de Jesus!

Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabe-
doria está com os humildes. (Pv.11:2)

Casamento tem apenas um inimigo ORGULHO. Ele derruba 
um casamento de dentro para fora. 

A resposta para o orgulho é o que o sábio Salomão afirma 
que a sabedoria está com os humildes. É uma chamada para 
pensar em nós mesmos, sem ilusão ou engano. É uma verdadeira 
compreensão de quem somos. A chamada para a humildade impli-
ca que a humanidade muitas vezes não tem esse tipo de pen-
samento. Ela nos revela que estamos bêbados em nós mesmos. 
Muitos de nós estão bêbados de alto funcionamento. Ninguém 

poderia imaginar nossa embriaguez. Para todos os outros nós 
olhamos humildemente e focamos nos outros focada. Nós ser-
vimos, mas o que os outros não podem ver é que estamos ser-
vindo para ganhar sua aprovação. Nós damos, mas nós damos a 
fim de aparecer dando. Estamos fazendo todas as coisas certas, 
mas por todas as razões erradas. Estamos bêbado em nós mes-
mos e ninguém sabe disso.

Alguns são bêbados felizes. A nossa intoxicação com nós 
mesmos nos leva a acreditar que não fazemos nada errado. Nós 
gostamos de nós mesmos e assumimos que todas as demais 
pessoas gostam também de nós. Estamos felizes enquanto todo 
mundo reconhece a nossa superioridade. Pense nisso! 

_a família com alegria 

Orgulho: o único inimigo do Casamento

Amigos que vão arruinar 
a sua vida!


