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POR QUE É TÃO DIFÍCIL LIDAR COM AS FINANÇAS NO CASAMENTO?
No casamento as experiências com dinheiro (familiares e pessoais) sempre serão
bastante diferentes.
1. Aspectos Biológicos
2. Aspectos Psicológicos
3. Aspectos Sócio-culturais
PRINCÍPIOS BÍBLICOS PARA A VIDA FINANCEIRA
1. MANTENHA UM CONTROLE FINANCEIRO (Provérbios 27.23 e 24)
“Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus
rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre...”
As principais traições financeiras que minam os casamentos:
a) Mentir sobre o quanto ganha
b) Ter investimentos escondidos
c) Mentir para não gastar dinheiro
d) Inventar desculpas para responsabilizar o outro
e) Mentir para usar o cartão de crédito do outro e depois não pagar
f) Esconder dívidas
g) Mentir para os filhos sobre a real situação financeira da família
h) Esconder o próprio consumismo
2. FAÇA UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO (Lucas 14.28-30 NBV)
3. DÊ PRIORIDADE À QUITAÇÃO DE DÍVIDAS (Romanos 13.8 NBV)
4. ATENÇÃO COM GASTOS DESNECESSÁRIOS (Isaias 55.2 NBV)
5. POUPE (Provérbios 21.20 NBV)
6. INVISTA NA EXPANSÃO DO EVANGELHO (2 Coríntios 8.7 NBV)

1. Você se considera emocionalmente saudável em relação a dinheiro?
1. Você tem se preocupado em ter uma reserva para um imprevisto?
2. Que traições financeiras mais minam os casamentos hoje em dia?
3. Sua família está sendo instruída na diferença entre vontade e necessidade? E
em contribuir com alegria?
1. Como você colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. Se você não tem o hábito, comece a registrar os seus gastos e realizar um
planejamento mensal de suas finanças.

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
TUDO COMEÇA COM PLANEJAMENTO
Em um dia desta semana , reúna toda a sua família e exerça os 5 princípios de
Deus para sua liberdade financeira. Inicie em:

1

MANTENHA BONS REGISTROS: Vejam com sua família esses itens:
1. O que a família tem;
2. O que a família deve;
3 O que a família ganha;
4. Onde tudo isso é gasto;

2

PLANEJE SEUS GASTOS: Anotem todos os gastos fixos e os listem para saber
onde o orçamento familiar é gasto.

3

POUPE PARA O FUTURO: Converse em família qual o maior desejo de todos
financeiramente ( viajar nas férias, trocar de carro, comprar uma casa própria).
Após isso, veja quanto é possível economizar e qual o tempo de poupança
para alcançar o desejo da família.

4
5

DEVOLVA DEZ POR CENTO PARA DEUS: Princípio do Dízimo. Ore e converse
em família sobre o dízimo não esquecendo das razões bíblicas:
1. É um ato de gratidão;
2. É um ato de priorizar o importante.
3. É uma afirmação de fé.
APROVEITAR O QUE VOCÊ TEM: Incentive sua família a poupar o máximo que
pode essa semana agradecendo tudo o que tem. Exerça o princípio de
gratidão! Não esqueça que muitas pessoas almejam ter a sua vida financeira.
Nesta semana você precisa sentar e orar em família sobre seu orçamento
financeiro. Peça a Deus sabedoria; ‘’Deus, como Você quer que usemos as
nossas finanças?’’ E faça um orçamento das suas finanças.

Cronograma da Série
CULTOS DE CELEBRAÇÃO AOS DOMINGOS | 10h e 20h
(presencial com transmissão às 10h)
11/07 | Quando Trair Parece a Melhor Opção
18/07 | Criando Filhos em Tempos Difíceis
25/07 | A Possibilidade de Renovação
LIVE NAS QUARTAS (nas redes da @ibfcanoas às 19h30)
07/07 | Finanças na Família
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)
10/07 | Finanças - 9h30 às 11h45 - retorno às 14h até 15h30
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

