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COMECE!
VOCÊ NUNCA TERMINARÁ
ALGO QUE NÃO COMEÇOU

COMECE! VOCÊ NUNCA TERMINARÁ ALGO QUE NÃO COMEÇOU
Você nunca vai terminar algo que você não começa!
“Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado ﬁlho da ﬁlha do faraó, preferindo ser
maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo.
Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do
Egito, porque contemplava a sua recompensa.” Hebreus 11:24-26 NVI
1. COMECE ONDE VOCÊ ESTÁ
Moisés, porém, respondeu a Deus: “Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os
israelitas do Egito?” Deus aﬁrmou: “Eu estarei com você...” Êxodo 3:11-12 NVI
Não importa onde você está, quando você sabe com quem está.
2. USE O QUE VOCÊ TEM
“Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim nem quiserem me ouvir e
disserem: O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em
sua mão?
Uma vara, respondeu ele.” Êxodo 4.1-2 NVI
O que você tem é exatamente o que Deus usa
3. FAÇA O QUE VOCÊ PODE
“Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor! Nunca tive facilidade para falar, nem no
passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem! Disse-lhe o Senhor:
Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o
torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá; eu estarei com você, ensinando-lhe o
que dizer”. Êxodo 4.10-12 NVI
Dê o próximo passo... concentre-se no passo 1 e não no 28
Seja você e deixe Deus ser Deus!

CONVERSANDO NOS GRUPOS DE CRESCIMENTO
QUEBRA-GELO
1. Quais são os tipos de coisas mais difíceis para você começar? Você já fez resoluções de ano novo?
Quanto tempo elas duram?

COMPARTILHANDO A PALAVRA
1. Como saber que Deus está com você pode mudar sua perspectiva com algo que está lutando
para começar?
2. O que você tem, tanto positivo quanto negativo, que Deus pode usar para o bem?
3. Como um potencial líder nacional e orador público, Moisés tinha um problema de fala. Como
você pode se identificar com Moisés?
4. Deus usou a vara de pastor de Moisés para libertar uma nação da escravidão. O que está “na sua
mão”? É por causa de quem você é ou do que você experimentou?
5. O pastor Gilberto nos exortou a parar de se preocupar com o passo 28, para começar com o
passo 1, e confiar em Deus para nos levar ao 100. Qual é o seu passo 100? Qual é o seu primeiro
passo?

COLOCANDO EM PRÁTICA
1. Como você quer que seja o final? Como você fará o que puder para começar esta semana?
2. O que é algo mundano em sua vida cotidiana, como a vara de Moisés, que você permitirá que Deus
use poderosamente este ano?
3. Decida hoje “saber com quem você está”. Convide o Espírito Santo para encorajá-lo com Sua
presença diariamente.

nova campanha

TRANSFORMADOS
como deus nos muda

"E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus
os transforme pela renovação da sua mente". Romanos 12:2 - NAA
A única maneira de mudar verdadeiramente sua vida é mudar a maneira como você pensa.
Transformar é algo que Deus faz conosco. Por isso, durante sete semanas (a partir de 07/08),
estudaremos o poder transformador de Jesus Cristo. Especiﬁcamente, examinaremos o plano de
Deus para transformá-lo em sete áreas principais da sua vida: sua saúde espiritual, saúde física,
saúde mental, saúde emocional, saúde relacional, saúde ﬁnanceira e sua saúde vocacional. E
quando você aprender a pensar diferente, começará a viver diferente. Ao aprender a pensar no
caminho de Deus, você começará a viver no caminho de Deus.Para participar você deve vir aos
cultos de Celebração, ler nosso devocional diário (disponível na livraria), participar de um Grupo
de Crescimento e deﬁnir suas metas de três meses.

ENVOLVA-SE
Eu, _________________________, desejo me envolver na Campanha Transformados através de
um Grupo de Crescimento da seguinte forma:
( ) Como anﬁtrião: abrindo minha casa para o GC. Bairro: _________
( ) Como facilitador: liderando um GC na casa de alguém.
( ) Como anﬁtrião e facilitador: abrindo minha casa e liderando o GC. Bairro: _________
Meu telefone para contato: _______________

Você também pode se inscrever para participar da Campanha
através do QR Code ao lado, escaneie com o seu celular:

Olá! Seja bem-vindo. A IBFC é uma família feliz e amiga que segue a Jesus Cristo como Senhor e
Salvador. Nosso desejo é que essa visita seja o início de uma caminhada em direção a Jesus e que, a
cada passo, você possa ser transformado pela palavra de Deus, levando a transformação para a sua
família, amigos e todos a sua volta.

FAÇA PARTE DE UM GRUPO DE CRESCIMENTO
Queremos lhe convidar a participar de um Grupo de Crescimento (GC) que é um
ambiente perfeito para você se conectar com pessoas que se importam com sua
vida e vão te ajudar a ter um relacionamento crescente com Jesus. É um lugar
seguro para compartilhar diﬁculdades e incrível para celebrar conquistas.

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS
Queremos lhe convidar a se inscrever no nosso canal do Youtube (@ibfcanoas), ativar o sininho para
receber as notiﬁcações e curtir nossos vídeos. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar mais longe.
Siga nossas Redes Sociais (@ibfcanoas) e acompanhe tudo o que acontece na IBFC.

PROGRAMAÇÃO
reunião de mulheres

reunião de jovens (acima de 18 anos)

/

celebrando restauração
reunião de homens
reunião de oração
ladéla kids
reunião de juniores (10-12 anos)
culto de celebração
reunião de adolescentes (13-18 anos)
ceia (1º domingo do mês)
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