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

Hoje é o Dia dos Pais, e é um dia para deliciarmos os presen-
tes maravilhosos que os nossos filhos nos darão, porém, creio 
que o maior presente que podemos destacar neste dia feliz é o 
presente recebido de Deus: os nossos filhos e filhas. Certamente 
temos  orgulho deles! No entanto, neste dia comemorativo há 
um misto de emoções. Algumas famílias têm o privilégio de ter 
pais disponíveis e interessados em suas vidas, enquanto outras 
famílias têm pais distantes e desinteressados, enquanto há outras 
famílias completamente abandonadas por seus pais. E, algumas 
famílias não têm mais os seus pais, pois eles já morreram. Mas 
uma coisa que todos nós temos em comum, não importa que 
tipo de pai temos ou que já tivemos, porque temos um incrível 
Pai no céu. 

E, independentemente de como fomos tratados por nosso 
pai terreno, temos um Pai no céu que tem o controle de tudo em 
Suas divinas mãos, sempre está e sempre estará atento para su-

prir todas as nossas necessidades. Como pais terrenos, devemos 
celebrar o nosso incrível Pai celestial, porque além dos nossos 
filhos, Ele nos deu uma esposa maravilhosa que faz com que seja 
muito fácil ser um pai e, juntos, estamos preparando os nossos 
filhos e filhas para terem uma vida com maturidade espiritual, 
piedosa e bem sucedida de acordo à vontade de Deus. Embora o 
mundo produz homens(pais) cheios de orgulho, arrogância, co-
vardia e medo, mas Deus produz outro tipo de homem(pai), isto 
é, Ele faz os homens(pais) de dentro para fora para ser diferente 
do que costumava ser, sem Ele, conforme a promessa da Sua Pa-
lavra em (Ef.2:10 - Porque somos criação de Deus realizada 
em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus 
preparou de antemão para que nós as praticássemos)

Portanto, homens(pais) da IBCF: parabéns por seu ministério 
como sacerdote do lar. Deixe-se ser moldado pelo Senhor, hoje 
e sempre, amém!

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

AGOSTO  2013
www.ibcf.com.br
 11  20712731

_ministério diaconia_acontecerá na ibcf 

E.B.D. - 9hs 
Aula Grupo de Louvor – Vocal 16hs
Culto de Celebração da Família – 18hs
Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Aula de Música para Lideres – 19h30
Aula de Música para iniciantes – 20h30
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Reunião de Oração – 20hs (Finanças)
Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Maria Guiomar – 9hs
Reunião com os adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Coral Adolescentes – 10h30
Ensaio Grupo de Louvor – 12h45
Visita Orfanato Vovô Nelson – saída as 13hs da IBCF
Recanto do Guerreiro – 19hs
Café da Fidelidade  –  9hs
Culto de Celebração da Fidelidade – 18hs
Ensaio Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Aula de Música para Lideres – 19h30
Aula Coral Boas Novas – 20hs
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Reunião de Oração – 20hs (Missões)
Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Maria de Fátima  – 9hs
Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Coolteens – 19hs na casa do Pr. Wasley
Ensaio Coral CREAR – 9hs
Coral Adolescentes – 10h30
Ensaio Grupo de Louvor – 12h45
E.B.D. - 9hs
Culto de Celebração da Comunhão – Boas Novas – 18hs
Conjunto Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Aula de Música para Lideres – 19h30
Aula de Música para iniciantes – 20h30
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Reunião de Oração – 20hs (IBCF)
Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Madalena  – 9hs
Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Ensaio Coral CREAR- 09hs
Coral Adolescentes – 10h30
Encontrão Jovens – 19hs na IBCF
E.B.D. - 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 15h30
Culto de Celebração e Ceia do Senhor  – 18hs
Conjunto Vozes de Adoração – 15h30
Aula Adolescentes – 17h30
Aula de Música para Lideres – 19h30
Aula Coral Boas Novas – 20hs
Reunião com crianças no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Reunião de Oração – 20hs (Família)
Reunião de Oração e Jejum na casa da ir. Marisa  – 9hs
Reunião com adolescentes no prédio da ir. Maria Rosa – 19h30
Vigília de Oração das 8hs as 12hs

INTRODUTORES
04 – João Costa e Francisca
11 – João Oliveira e Irma Almeida
18 – Julio Oliveira e Leude
25 – Marcelo Fagotti e Luizia Guerreiro

RECEPÇÃO
04 – Damaris Oliveira e Laryssa Custódio 
11 – Ester Reis e Jéssica Vicente
18 – Maria Andra e Marta
25 – Wanderley e Nilda

SONOPLASTIA
03 e 04 - Ricardo e Mateus
10 e 11 - Diogo e Leonardo
17 e 18 - Henrique e Jonatas
24 e 25 - Ricardo e Mateus

DIRIGENTES DO CULTO
04 – Elizeu
11 – Dagoberto
18 – Fabiano
25 – Urubatan

DIRIGENTES E.B.D.
04 – Ricardo Loiola 
11 – Ricardo Turato
18 – Renata Siqueira
25 – Willian Pereira

DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
07 – Ábia
14 – Pr. Wasley
21 – Flávio
28 – Ricardo Turato

BERÇÁRIO – MANHÃ – NOITE 
Doracy, Euda, Gildene, Irene 
e Isabel Bacelar

PLANTÃO DIACONAL
04 – Acácio (2254-8409)
11 – Carlos (2073-6503)
18 – Teixeira (2079-1016)
25 – Sergio (2053-0032)

CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (2205-3242 / 2071-2731 / 2079-0517)
Isabel Oliveira (2944-5856)
Josina (2741-8013)
Yraides (3493-6800) 

DIA DOS PAIS!
QUANDO DEUS FAZ 

UM HOMEM(PAI)!



Você sabe o que é certo e errado? E se sabe, age de acordo? E por que dita isto ou aquilo 
ser certo ou errado? Apesar de acharmos não é uma coisa tão simples assim, pois estamos 
falando de justiça. Que vai das maiores decisões mundiais até as menores questões pessoais.

Pense: é justo iniciar uma guerra que ameaçará a vida de milhares de pessoas? É justo 
dar aquele "jeitinho brasileiro" para contornar um probleminha seu momentâneo?

Há muita confusão sobre o assunto na sociedade atual. Pois houve o abandono de 
muitos princípios morais e até éticos. Simplificando muito o certo ou errado. Sim há coisas 
que realmente é óbvio que são erradas, mas nem sempre fazer o certo é tão fácil assim. É 
possível que coisas que para todos pareçam boas e corretas, sejam erradas na sua execução. 
Como isso?

-Quando fazemos a coisa certa, porém com os motivos errados. Ex: Fazer justiça somen-
te para cultivar seu orgulho e egoísmo não é aceitável a Deus. Deus não se agrada de rituais 
e moralidade superficiais, ELE os recusa. Fazer as coisas que Deus ordena com intenções 
ruins, faz com que o valor de obras boas sejam negadas.

-Ou então quando fazemos a coisa certa, mas da maneira errada. Ex: Repreender um 
amigo é o correto e o nosso dever como amigo. Mas a repreensão de forma arrogante e 
degradante não é certa! Ao repreender temos que utilizar o amor, a humildade, a sabedoria, 
a fim de encorajarmos o pecador a se arrepender.

Agora não parece tão simples e fácil decidir o certo e errado não é?! As incertezas são 
muitas e refletem nos conflitos sérios e nos que consideramos ridículos também. Mas há três 
ferramentas uteis que a Bíblia nos indica para lidarmos com isso:

-Equilíbrio, ou seja, a importância, o peso, que damos aos fatos da nossa vida. O que é 
mais importante: a palavrinha desagradável que alguém disse num momento ruim ou uma 
vida de harmonia e cooperação com essa pessoa? (1 Co 8:13).

(Continua na próxima edição )

_falando ao coração

_aniversariantes

_reflexão _galera jovem da ibcf

“NOSSA IDENTIDADE NÃO 
ESTÁ EM NOSSA ALEGRIA E 
A NOSSA IDENTIDADE NÃO 
ESTÁ EM NOSSO SOFRIMENTO. 
SE TEMOS ALEGRIA OU SE 
ESTAMOS SOFRENDO, A NOSSA 
IDENTIDADE ESTÁ EM CRISTO!”

Reconciliação em um casamento é um estilo de vida, não ape-
nas uma resposta quando as coisas vão mal: Se você é um pe-
cador casado a um pecador, então é muito perigoso permitir-se 
um descanso enquanto casal. Vocês simplesmente não viverão 
um dia juntos sem que algum ato de falta de consideração, 
interesse próprio, raiva, arrogância, auto justificação, amargura 
ou deslealdade surja em sua torpe cabeça. Frequentemente 
será benigno e brando, mas ainda estará lá. Se desejamos ter 
um casamento que vive em unidade, compreensão e amor, 
precisamos ter uma abordagem “pequenos momentos” em 
nosso casamento. Provavelmente, lembraremo-nos de duas ou 

três situações que mudaram as nossas vidas, e que tenhamos 

passado juntos. Todos os dias, deitamos pequenos tijolos na 

fundação do que nossa vida será. Os tijolos das palavras, das 

ações, das pequenas decisões, dos pequenos pensamentos e 

desejos menores – todos trabalham juntos para formar o edifí-

cio funcional que é o casamento. Portanto, devemos ver a nós 

mesmos como pedreiros matrimoniais. Diariamente estaremos 

na tarefa de adicionar outra camada de tijolos, que determinará 

a forma do nosso casamento nos dias, semanas e anos porvir. 

Pense nisso! 

_a família com alegria 

Casamentos são construídos momento a momento!

Certo ou errado?

_aconteceu em julho

O tema é originário da igreja Coral Ridge Presbyterian da 
Flórida-EUA, como título do livro JESUS + NOTHING = EVERY-
THING, escrito pelo pastor titular Tullian Tchividjian, que gentil-
mente nos autorizou a devida utilização. Jesus sempre afirmou 
que devemos morrer para que pudéssemos viver. Isto é, dia-
riamente devemos morrer para nossos confortos triviais, con-
veniências, preferências arrogantes, os direitos egocêntricos, 
vivendo para algo muito maior do que nos torna confortáveis e 
seguros. Deus faz tudo através de pessoas que entendem que 
não são nada sem Jesus. E Deus-Pai não faz nada por aqueles 
que pensam que é tudo. No entanto, neste 32º aniversário da 
IBCF, somos desafiados com este tema, pois o Senhor quer que 
entendamos que uma vez que Ele entregou a Sua vida por nós, 
também devemos entregar as nossas vidas para às outras pes-
soas ao nosso redor. Bem como, pelo fato de entendermos que 
em Jesus nós já temos tudo, tudo o que temos devemos entre-
gar para a expansão do Seu Reino.

Com este tema: JESUS  +   NADA  =  TUDO, seremos desa-
fiados a renovarmos a nossa visão do evangelho santo do Senhor 
Jesus, pois a verdade do evangelho não é apenas para salvar-nos 
do passado e nos resgatar para o futuro, mas, sim, também nos 
livrar no presente de sermos escravizados pelas coiseras do mun-
do, pelo medo, insegurança , raiva, autossuficiência, amargura, 
o direito do eu, e insignificância da vã glória pessoal. Redesco-
brindo o Evangelho nos permite ver que: (1). Porque Jesus é for-
te, somos livres para ser fracos; (2). Porque Jesus venceu somos 
livres para perder; (3). Porque Jesus é alguém, somos livres para 
ser ninguém; (4). Porque Jesus é extraordinário, somos livres 
para ser normais; (5). Porque Jesus é sucesso absoluto, somos 
livres para fracassar. Eu acredito que o Senhor quer que esta ver-
dade libertadora possa definir a nossa vida pessoal, bem como, 
também definir a vida eclesiástica da IBCF. 

Então, juntos, vamos explorar a libertadora explosão de:  
JESUS  +   NADA  =  TUDO. Parabéns IBCF!

(extraído e adaptado)

02 – Élson Junior
02 – William Pereira 
03 – Elizeu Albuquerque
05 – Amanda Loiola
05 – Gabriel Rios 
 (filho dos irmãos Anderson e Luciana)

05 – Maria Guiomar
05 – Miriam Chaves 
05 – Tayná Silva 
06 – Denise Silva
06 – Francisca Ribeiro
06 – Jônatas Gonçalves 
07 – Cleiton Silva 
07 – Deividson Luna 
08 – Washington Douglas
09 – Manoel Soares 
09 – Gustavo Chaves 
 (filho dos irmãos Luiz Fernando e Miriam)

10 – Lucas Miranda 

 (filho dos irmãos Leandro e Eliab)

11 – Maria de Fátima 
12 – Maria Andra 
12 – Tayrone 
14 – Sabrina Esposito de Sousa
15 – Guilherme Moreira 
15 – Lúcio Araújo 
15 – Roque Silva 
18 – Maria Madalena Fogaça 
19 – Alexsandra Luna 
19 – Giovanna Chaves 

 (filha dos irmãos Luiz Fernando e Miriam)

19 – Vera Almeida 
20 – Alexandra (Xan)
21 – Anna Carolina Reis 
21 – Rodrigo Majewski 
21 – Vera Leite 
23 – Rodrigo Prado 
24 – Letícia Reis 
24 – Marisa Santos 
28 – Agostinho Santos
28 – Leonira Almeida
28 – Lisângela Rosa 
28 – Letícia Motta 
 (filha da irmã Sandra Motta)

30 – Amanda Pereira 
30 – Larissa Motta 
30 – Sillas Reis 
31 – Roberson Queiroz

18/JULHO – Nasceu a Jeniffer (filha dos irmãos Ricardo e Nilzinha), com 3.700 Kg, 
49,50 cm. Parabéns Papais, Deus os abençoe!

20/JULHO – Brasileirando – Realizamos o evento especial com muita diversão, muitas 
comidas deliciosas, brindes, “prisões”, enfim, um dia muito especial cuja renda apu-
rada foi destinada para a obra do Projeto CREAR. Queremos agradecer a maravilhosa 
participação de todos! 
 
27/JULHO – Chá Feminino – Realizamos o chá feminino com uma Programação Ma-
ravilhosa, com o tema: Amiga de todo dia! Um tremendo desafio para as mulheres da 
IBCF, e, também para as visitantes, em manterem uma boa amizade. Que programa 
maravilhoso! Louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos componentes da equipe orga-
nizadora. Muito obrigado! 

30/JULHO – Culto de Celebração com a Maior Idade – Com a ótima e competente mi-
nistração pelo ir.Agostinho, tivemos mais um culto de celebração, com um programa 
muito alegre e participativo com a Maior Idade da IBCF. Foi um tempo muito precioso 
de comunhão, inclusive com a participação dos componentes do conjunto musical 
CREAR, em comemoração ao dia dos avós!  Muito obrigado! Deus abençoe a equipe 
organizadora! Parabéns!

A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona (Pv 11:6)


