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“Pensem bem nisto!”, diz o Senhor dos Exércitos. “Pensem em como vocês têm
agido, e vejam qual foi o resultado!” Ageu 1.7 NBV
1. O NOVO TEMPO EM NOSSAS VIDAS TEM COMO ORIGEM A AÇÃO DE DEUS.
“Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um SONHO.
Então a nossa boca encheu-se de RISO, e a nossa língua de cantos de ALEGRIA.”
Salmo 126.1-2a
“Quando o Senhor mudou a NOSSA SORTE, foi como um sonho.
2. O NOVO TEMPO EM NOSSAS VIDAS SURPREENDE OS QUE ESTÃO
AO NOSSO REDOR
“Até nas outras nações se dizia: "O Senhor fez coisas grandiosas por este povo".
“Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.”
Salmo 126.2b-3
3. O NOVO TEMPO EM NOSSAS VIDAS PRECISA SER REVIVIDO
AO LONGO DA JORNADA
“Senhor, restaura-nos...” Salmo 126.4a
COMO?
MEIOS EXTRAORDINÁRIOS e MEIOS ORDINÁRIOS
PARA VIVER UM NOVO TEMPO
- Lembre-se do que Ele já fez;
- Peça para que Ele restaure sua vida e família;
- Tome hoje uma decisão: sair, semear e perseverar.

1. Você já teve a sorte mudada por alguma situação que o encheu de alegria?
1. Você consegue enxergar a ação de Deus nos dias em que vive? Por quê?
2. As pessoas que convivem com você podem perceber que você está vivendo um
tempo de alegria em sua casa?
3. Como Deus está trazendo para sua vida restauração e renovo?
1. O que você precisa ainda fazer para que outros possam ver em sua família a
manifestação da graça de Deus?

RENOVANDO
NOSSA MENTE

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 JESUS
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A crise da sociedade está principalmente nas famílias. Nos lares existem
tensões, contendas, discussões, iras, gritarias, ofensas, ressentimentos,
amarguras e até separações e divórcios. A destruição da família acontece
porque o homem abandonou o conselho de Deus e adotou os critérios e
ideias humana. Mas há uma esperança na família:
Quando uma família tem Jesus tem a fonte do milagre.
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Analise sua família, ore e coloque diante de Deus. Problemas e
dificuldades sempre existirão. Isto é normal, porque somos humanos e
falhamos. Nenhuma família é perfeita e todas tem problemas. A diferença
está em como encaramos nossos problemas.
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Por isso, o desafio dessa semana é DEPOSITAR SUA CONFIANÇA em
Cristo Jesus. Tenha esperança e creia que Deus pode fazer um milagre na
sua família. Ore com sua família sobre a renovação.
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Como celebração do final da campanha filme sua família em um
momento que estejam todos reunidos (em um parque, em um almoço
especial, momentos de diversão). Marque nosso instagram @ibfcanoas
e as hashtags abaixo:

#lutandoporumafamíliasaudavel #ibfcanoas

Continue Lutando por sua Família!
nossa série acabou, mas permaneça conosco!
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.
Escaneie o QR code e encontre materiais sobre todos os temas
abordados durante a série.

Atenção Pais!
A GERAÇÃO
partir do domingo, diaFUTURO
01/08, o GF voltará
a atender crianças da faixa etária dos 7 aos
10 anos (turmas Laranja e Amarelo).

Culto de Ceia
VENHA FAZER PARTE
DO MINISTÉRIO DA
MÍDIA DA IBFC!

DOMINGO 01/08
10H | 18H | 20H

INSCRIÇÕES ABERTAS!
MAIS INFORMAÇÕES PELO
WHATS (51) 98594-8840

COM TRANSMISSÃO ÀS 10H
NAS REDES DA IBFC

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

