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LutanDo por uma

família SAUDÁVEL

“Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: "Vá, tome
uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais
vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor". Oséias 1:2 NVI
O EQUÍVOCO MAIS COMUM DO CASAMENTO
“Pois ela disse: ‘Irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho,
azeite e bebida’.” Oséias 2:5 NVI
Ela faz o que as pessoas fazem por séculos, eles trocam os 80% pelos 20%.
1. Necessidades não atendidas.
2. Expectativas não cumpridas.
3. Imaturidade emocional.
4. Conflito não resolvido.
5. Pensamentos descontrolados.
A MENSAGEM DE DEUS PARA O CÔNJUGE INFIEL
1. Reconhecer o pecado.
2. Terminar a relação imediatamente.
3. Faça o que for preciso para evitar qualquer contato com essa pessoa a partir de
agora.
A MENSAGEM DE DEUS PARA O CÔNJUGE TRAÍDO
Primeira Reação: RAIVA JUSTA
Segunda Reação: AMAR
PERDOAR E AMAR COMO VOCÊ FOI PERDOADO E AMADO
“O Senhor me disse: "Vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser
amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas." Oséias
3:1NVI
“Eu disse: ‘Plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o
solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que ele venha e
faça chover justiça sobre vocês’.” Oséias 10:12 NVT

1. Quais são algumas mudanças que você pode fazer para preparar-se para um
casamento bem-sucedido, esteja você atualmente solteiro, casado ou divorciado?
1. De que forma nossa sociedade treina as pessoas para o divórcio?
2. Como você viu Deus demonstrar Seu amor infalível por você quando você foi
infiel a Ele?
1. Como você colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. Descreva como você pode modelar melhor a fidelidade e o perdão de Deus em
seus próprios relacionamentos.

DIANTE DA ANSIEDADE,
PREOCUPAÇÃO E MEDO
QUINTA
CR Kids 0 a 12 anos

Dêem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam
ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor
no esplendor da sua santidade. 1 Crônicas 16:29

Acesse o APP de seu banco
e escaneie o QR code para
fazer uma oferta pelo PIX!

Desaﬁo
da SEMANA
PRÓXIMOS PASSOS
Aqui estão algumas coisas específicas que você pode fazer esta semana para
ajudar você tem um casamento mais forte ou se prepara para um casamento
que honra a Deus.

1

Passe algum tempo esta semana orando por alguém que você precisa perdoar e
modelar a fidelidade de Deus em direção. Comece o processo de cura desse
relacionamento.

2

Comece orando e permitindo que Deus o oriente sobre como melhor trabalhar
em prol da reconciliação.

3

Se você é casado, reserve um tempo para discutir abertamente com seu cônjuge
formas específicas do pelos quais vocês podem trabalhar juntos para prevenir
infidelidade e criar mais responsabilidade dentro de sua casa. Procure maneiras
de se proteger contra as coisas isso pode se interpor entre vocês.

4

Se você é solteiro, liste alguns passos para implementar agora que irão ajudá-lo
a trabalhar no sentido de prevenindo infidelidade em seu casamento no futuro.
Use essas dicas de oração para orientar seu tempo com Deus neste semana
para expandir suas conversas pessoalmente e conectados:
- Peça a Deus para ajudá-lo a permanecer fiel em todas as suas
relacionamentos - começando com seu relacionamento com ele.
- Confesse aquelas áreas de sua vida em que você esteve infiel a Deus. Ore e
peça a Ele por Seu maravilhoso perdão.
- Ore e peça a Deus para ajudá-lo a modelar Sua fidelidade e perdão em todos
os seus relacionamentos.
- Agradeça a Deus em oração por Seu amor infalível, fidelidade, e o perdão que
Ele deu a você em toda a sua vida.
- Ore por alguém que o prejudicou. Peça a Deus para guiá-lo enquanto você
tenta reconciliar o relacionamento.

Cronograma da Série
CULTOS DE CELEBRAÇÃO AOS DOMINGOS | 10h e 20h
(presencial com transmissão às 10h)
18/07 | Criando Filhos em Tempos Difíceis
25/07 | A Possibilidade de Renovação
LIVE NAS QUARTAS (nas redes da @ibfcanoas às 19h30)
14/07 | Recomeçando após a Infidelidade
21/07 | Pais e Filhos
SEMINÁRIOS AOS SÁBADOS (é necessário realizar inscrição pelo App IBFC
ou antes e após os Cultos de Celebração)
17/07 | Relacionamento e Sexualidade | Palestra para Casais | 15h às 17h45
24/07 | Você pode escolher duas palestras (haverá momento de perguntas)
- Criando filhos pequenos em tempos difíceis/gravidez | 15h às 16h15
- Filhos e Tecnologia | 15h às 16h15
- Criando Juniores em tempos difíceis | 16h30
- Criando Adolescentes em tempos difíceis | 16h30

ESCANEIE O QR CODE E ACESSE O SITE DA SÉRIE
Sabemos que é na intimidade do lar que o caráter dos filhos é
formado e o dos adultos é testado, por isso é tão importante
que se discuta, à luz dos ensinamentos de Cristo, como
podemos agir para que os problemas que atingem milhares
de famílias sejam evitados.

BEM-VINDO À IBFC
Você que está chegando na IBFC é o nosso convidado para participar
de todas as reuniões e Grupos de Crescimento. Abaixo você encontra
toda nossa programação. Se você deseja conhecer mais sobre Jesus
não vá embora sem retirar, ao término do culto, junto ao Conte Comigo
uma literatura gratuita que preparamos para você.

QUEM SOMOS

GRUPO DE CRESCIMENTO
O Grupo de Crescimento é uma reunião semanal, com dia e hora marcada na casa de
pessoas da IBFC, onde os participantes cuidam um dos outros, estudam a Bíblia e
encontram um lugar para servir e compartilhar a vida. Para saber mais detalhes acesse
nosso site e fale com o Timóteo, um bot que te direciona para o grupo que mais se
encaixa com sua localização e faixa etária.

CELEBRANDO RESTAURAÇÃO
É um programa de 12 passos, baseados na Bíblia, num ambiente
seguro que tem como objetivo principal ajudar as pessoas à vencerem
seus vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos
destrutivos.

PROGRAMAÇÃO
REUNIÃO DE MULHERES

REUNIÃO DE JOVENS (acima de 18 anos)

Quarta 9h30 - Jejum e oração
Quarta 14h30 - Reunião p/ Mulheres
CELEBRANDO RESTAURAÇÃO
Quinta 20h

Sábado 20h30 - Inconformados
REUNIÃO DE HOMENS
Sábado 19h
GERAÇÃO FUTURO

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Sexta 19h
REUNIÃO DE JUNIORES (10-12 anos)
Sábado 16h30
REUNIÃO DE ADOLESCENTES (13-18 anos)
Sábado 19h - Inconformados Teens
Rua Coronel Vicente, 1070, Centro - Canoas / RS
Funcionamento da secretaria: 8h as 12h e das 13h as 17h30
(51) 3472-6252 / 3032-1822
secretariaibfc@gmail.com

Domingo 9h45, 19h45
CULTO DE CELEBRAÇÃO
Domingo 10h, 20h
CEIA (1° Dom. do mês)
Domingo 10h, 18h, 20h

