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_ministério diaconia
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INTRODUTORES
08 – Agostinho e Antonio Inez
15 – Ailton e Andreia Almeida
22 – Teixeira e Debora Pifaneli
29 – Carlos e Cleusa Tatto

Ensaio Grupo de Louvor – 8hs
E.B.D – 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração e Lanche das Primicias – 18hs

10

Reunião com crianças no Condomínio Alamandas – 19hs

11

Ensaio Vozes de Adoração – 15hs
Reunião de Oração – 20hs

12

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Sandreane – 9hs
Coolteens - 19h30
Ensaio do Coral Boas Novas – 20hs

13

Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs

14

Projeto Resplandecer no OÀSIS – 8hs
Ensaio Coral CREAR – 9h30
Coral Boas Novas no Hospital Planalto – 13hs

15

Ensaio Grupo de Louvor – 8hs
EBD – 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração – 18hs

17

Reunião com 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. Edméa – 9hs
Coolteens – 19h30
Ensaio Coral Boas Novas – 20hs

20

Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs

21

Ensaio Coral CREAR – 9h30

22

Ensaio Grupo de Louvor – 8hs
EBD – 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração – 18hs

24

Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs

25

Ensaio Conjunto Vozes de Adoração – 15hs
Reunião de Oração – 20hs

26

Reunião de Jejum e Oração na casa da ir. Maria Rosa – 9hs

-

Coolteens – 19h30
Reunião com adolescentes no Condomínio Alamandas – 19hs

28

Ensaio Coral CREAR – 9h30

29

Ensaio Grupo de Louvor – 8hs
EBD 9hs
Ensaio Grupo de Louvor – 16hs
Culto de Celebração (Ceia do Senhor) – 18hs

31

Reunião com as crianças no Condomínio Alamandas – 19hs
Culto de Celebração da Maior Idade – 20hs

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

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

março 2015
www.ibcf.com.br
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RECEPÇÃO
08 – Anderson e Luciana Rios
15 – Vitor e Paula Brito
22 – Amanda Loiola e Aurea Eunice
29 – Damaris Oliveira e Carla Rios
SONOPLASTIA
07 e 08 – Kevin e Gabriel
14 e 15 – Ricardo e Eduardo
21 e 22 – Anderson e Mateus
28 e 29 – Jonatas e Jonatas Seara
DIRIGENTES DO CULTO
08 – Dagoberto
15 – Fabiano
22 – Elizeu
29 – Elizeu
DIRIGENTES E.B.D.
08 – Sueli
15 – Pr. Wasley
22 – Adelcino
29 – Ricardo Turato
DIRIGENTES DA REUNIÃO DE ORAÇÃO
04 – Vitor
11 – Pr. Roberto
18 – Bill
25 – Marcos
PLANTÃO DIACONAL
08 - Carlos (2073-6503)
15 - Flavio (2385-7322)
22 - Sergio (2053-0032)
29 - Teixeira (2079-1016)
CENTRAL DE ORAÇÃO
IBCF (2205-3242 / 2071-2731 / 20790517)
Isabel Oliveira (2944-5856)
Josina (2741-8013)
Yraides (3493-6800)

Ensaio Coral Boas Novas – 20hs
27

IGREJA BATISTA CASTELO FORTE

_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

Vem, vê e segue-me!

Porque Sou Eu que conheço os planos que Tenho
para vocês”, diz o Senhor, “planos de fazê-los prosperar
e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança
e um futuro. (Jr.29:11)

Vivemos em um mundo onde vemos tantas coisas terríveis,
tragédias e provações. Às vezes o piso pode cair logo abaixo
de nós. E, quando acontecem tragédias entre nós, basicamente pensamos que Deus não gosta de nós. Todavia, ao lermos
o texto acima, o nosso modo de pensar deve mudar, porque
o Senhor sempre tem um bom plano para a nossa vida, melhor do que jamais pensamos que poderia ser. Deus tem uma
expectativa para cada um de nós ao cumprirmos esse bom
plano que Ele tem, porque Ele se importa conosco. Nesse
ano – 2015, Deus tem um plano para cada membro da IBCF,
ser um DISCÍPULO ATIVO DE JESUS! Jesus é o padrão, Ele é
Mestre, nós os alunos, para vivermos a verdadeira maturidade vivida por Ele. Em outras palavras, devemos lutar por esse
estilo de vida, é aquele que vai separar os meros religiosos dos
capacitados seguidores de Jesus de fato. De maneira prática,
observe a lista abaixo das virtudes planejadas por Deus para
exercermos em nossa vida, cumprindo com o bom plano Dele,
o ser um ativo discípulo de Jesus, a saber:

3. Bondade: Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem; prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua
do seu coração. (Pv. 3:3)
4. Paciência: Mas se esperamos o que ainda não vemos,
aguardamo-lo pacientemente. (Rm.8:25)
5. Perdão: Suportem-se uns aos outros e perdoem as
queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o
Senhor lhes perdoou. (Col.3:13)
6. Entendimento: Dá-me entendimento, para que eu
guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. (Sl.119:34)
7. Integridade: Quem anda com integridade anda com
segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. (Pv.10:9)
8. Fidelidade: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois
quem Dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que O buscam. (Hb.11:6)

1. Humildade: Nada façam por ambição egoísta ou por
vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a
si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses,
mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. (Fil.2:3-5)

9. Servir: Nenhum servo pode servir a dois senhores; pois
odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro”.
(Lc.16:13)

2. Pureza: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade sexual. (1 Tes.4:3)

10. Amor: O Meu mandamento é este: amem-se uns aos
outros como Eu os amei. (Jo.15:12)

_falando ao coração

_reﬂexão

DIZImO: 90 DIAs!

“VOCê NÃO PeRCeBe
Que Jesus É TuDO ATÉ
Que VOCê ReCONHeÇA
Que Jesus É TuDO O
Que VOCê Tem!”

Cada um dê conforme determinou em seu coração, não
com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com
alegria (2 Cor. 9:7)
A partir do segundo domingo do mês de Março (dia 08),
daremos início ao nosso desafio: Dízimo: 90 dias! Certamente o
nosso desejo é que todos os membros estejam envolvidos, para
podermos juntos provar o que Deus afirmou em Sua Palavra:
Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que
haja alimento em Minha casa. Ponham-me à prova”, diz o
Senhor dos Exércitos, “e vejam se não Vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos
que nem terão onde guardá-las (Ml.3:10)
Todavia, o desafio poderá ser um fiasco para muitos membros, que de certa maneira, por não quererem participar do teste
dado por Deus, por amarem mais o seu dinheiro do que a Deus,
tornam-se detentores do extermínio da generosidade, a saber:
1. Ingratidão:
Pessoas que não reconhecem as dádivas de Deus em sua vida
pessoal e familiar, acreditando que as suas próprias habilidades
e os seus intensos trabalhos, conquistaram o que tem. Não valorizam a obra de Deus na igreja local, reclamando do aspecto
físico, espiritual, mas não contribuem com nada para que haja
melhoras. Só usufruem do que outros tem proporcionado com
suas atitudes de ampla generosidade.

2. Insensibilidade:
Pessoas que são totalmente apáticas a obra de Deus na
igreja local e no mundo. Pensam só em seu próprio bem estar,
tudo é seu e para o seu próprio conforto. Não se envolvem
com nenhum projeto financeiro da igreja local, mas, hipocritamente, oram para pessoas se converterem, oram pelo crescimento da igreja, oram por dízimos/ofertas, etc. Reclamam da
extravagancia de algum projeto, refutam, desprezam a excelência do ministério, pois para Deus e para a igreja, qualquer
coisa serve.
3. Desconﬁança:
Pessoas que acreditam no que a mídia mostra sobre o
uso do dinheiro em outras igrejas, bem como, desconfiam da
integridade do pastor e da equipe financeira da igreja local.
Sempre estão à procura de alguma falha para criticar e denegrir as finanças da igreja. Confiam em jogos de azar, confiam
em projetos mundanos e pagãos, confiam em seus projetos
pessoais e egoístas, contribuem com qualquer motivo de caráter lucrativo, mas negligencia as necessidades financeiras da
obra de Deus e Seu reino na Terra, bem como, negligencia as
necessidades das pessoas carente ao seu redor.
Enfim, de que lado você ficara: aceitar o desafio dizimo 90
dias, ou do lado dos verdadeiros exterminadores do avanço da
obra de Deus? Qual é a sua decisão?

_a família com alegria

Como você pode evitar o divórcio!
Ela é sossegada, ele é agitado; ela faz o gênero extrovertida, ele morre de timidez; ela curte praia, ele prefere a montanha. Dizem que os
opostos se atraem, mas no dia a dia muitas vezes as diferenças resultam em conﬂitos e brigas. Na opinião dos grandes educadores e mediadores de conﬂitos, se não houver compreensão mútua, duas situações bem complicadas podem surgir. A primeira é um cônjuge se ressentir
diante das cobranças e então passar a se negar a fazer o que o outro gosta. A segunda, ainda mais perigosa, é quando um dos dois anula
a própria personalidade e passa a fazer só o que o outro quer. Em ambos os casos, cedo ou tarde, a harmonia do casal será comprometida.
Diálogo em ediﬁcação um do outro, é a palavra-chave nesse caso. Ele cede um pouco, ela também, cada um respeitando a maneira de
ser do outro. Pessoas de temperamentos diferentes podem fazer bons acordos de convivência desde que coloquem seus egos em plano
secundário e considerem agradar ao Senhor Jesus Cristo em como agradar um ao outro. Isso não é fácil, mas é possível. Pense Nisso!

_galera jovem da ibcf

_missão IBCF

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

_aniversariantes
01 – Reginaldo Junior
02 – Elis Neves
02 – Renata Sizillo
05 – Roberto Bastos
08 – João Oliveira
08 – Beatriz Viana
09 – Acácio Conceição
09 – Fabiano Zanfolim
09 – Wilson Pereira
10 – Diego Urban
10 – Julia (filha da irmã Carla Rios)
11 – Elson Santos
12 – Bill Rodgers
12 – Daniel Rocha
13 – Elias Ribeiro
14 – Maria da Gloria
17 – Evelin Bella
17 – Clemir Rocha
17 – Wanderley Neto
18 – Aurea Maria Reis
18 – Karina (filha dos irmãos Luiz
Fernando e Mirian)
21 – Eloisa (filha dos irmãos Emerson
e Livia)
21 – Ricardo de Loiolla
23 – Anilda Paixão
23 – Kevin Rebouças
24 – Arthur Oliveira
26 – Creusa Teixeira
26 – Leila Araujo
27 – Mirian Gonçalves
28 – Rafaela Marques
29 – Justino Ferreira
29 – Erika Bernardo
31 – Irma Pedroso
31 – Irene Siqueira

saber quem somos!
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: que fôssemos chamados ﬁlhos de Deus, o que de fato somos! Por isso o mundo não nos conhece, porque não O conheceu.
(1 Jo.3:1)
Lembro-me do meu primeiro dia na Facu. Boa parte dos alunos sabiam que eu era
um calouro. A coisa que eu mais lembro no primeiro dia é a minha tentativa de
encontrar um grupo de pessoas que eu poderia sentar-me perto, fazer amizade. Mas
embora podia conversar com as pessoas em uma noite de aula, todavia, o outro dia,
parecíamos estranhos novamente.
Foi por esse tempo que o diabo começou a me fazer acreditar em mentiras sobre
mim. Comecei a me sentir inseguro sobre minha aparência, o que acabou levando a
mentiras que acabaram sendo questionamentos que eu fazia para Deus: por que fui
criado assim!!! Desde o início, o diabo trabalha muito bem no negócio de fazer-nos
questionar a nossa identidade. Podemos ver um exemplo disso, quando ele tentou
Jesus no deserto. Dois de suas três tentações começaram com as palavras, “Se você
é o Filho de Deus” (Lc.4:3,9), tornando muito claro que o ataque visava a identidade de Jesus. Isto é, o diabo estava tentando induzir a Jesus questionar sobre a sua
própria essência. Cerca dois mil anos depois, o diabo ainda está tentando induzir os
seus velhos truques, nos induzindo a pecar contra o Senhor, usando táticas de mentiras pessoalmente, ou usando outras pessoas para nos atacar, com dúvidas acerca
de quem somos de fato, de que nunca seremos melhores ou excelentes pessoas. Em
outras palavras precisamos saber que um dos métodos de ataque do diabo sempre é
levar-nos a questionar o núcleo de nossa identidade. Se ele conseguir nos colocar em
dúvida acerca de que somos realmente filhos de Deus, então ele essencialmente, nos
tirou do poder e da autoridade que temos por sermos de fato filhos de Deus. O que
mais o diabo deseja é invalidar a nossa identidade como filhos de Deus, para assim,
seguirmos a nossa vida, como filhos abandonados, vagando neste mundo, sem um
Pai Celestial. A boa notícia é que podemos facilmente derrotar as mentiras do diabo,
seguindo o exemplo de Jesus no deserto. Temos a mesma arma que Jesus usou para
derrota-lo: a Sua Palavra.
Portanto, da próxima vez que o diabo te abordar com mentiras, tentando roubá-lo
de sua identidade em Jesus, enfrente-o com a Palavra, com a oração, e com louvor!
Podemos ficar forte contra as mentiras do diabo, caminhando perto do Senhor, dia
a dia, momento a momento. Eu e você somos filhos de Deus para toda a eternidade.
(Pr.Roberto)

