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Série

LutanDo por uma

família SAUDÁVEL

"Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.
Como flechas na mão dum homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bemaventurado o homem que enche deles a sua aljava". Salmo 127:3-5a
Você percebe que como um pai, Deus colocou dentro de você o poder de mudar as
gerações e as gerações vindouras?
COMO?
Vivenciando os princípios de Deus para a paternidade.
“Pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do
Senhor.” Efésios 6.4
COMO VOCÊ FAZ ISSO?
1. AME A DEUS
“Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças”. Deuteronômio
6.4,5 NVI
"As palavras indicam o caminho, mas os EXEMPLOS ARRASTAM". Napoleão
Bonaparte (1769-1821)
2. CONDUZA SUA FAMÍLIA
“Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as
com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarreas como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das
portas de sua casa e em seus portões.” Deuteronômio 6.6-9 NVI
“Devemos educar uma criança vinte anos antes dela nascer.” Agostinho de Hipona
“A coisa que mais me impressiona sobre a América é a forma como os pais obedecem
a seus filhos.” Edward – Duque de Windsor
Você pode treinar e mudar gerações e gerações vindouras.

1. Que lembranças você tem da vida em família na infância?
1. É importante para você que seus filhos cresçam celebrando o amor de Deus e o
reconheçam em suas vidas?
2. Você percebe que como um pai, Deus colocou dentro de você o poder de mudar
as gerações e as gerações vindouras?
1. Que tradições você pode construir para ensinar seus filhos sobre o amor a Deus
e obediência aos seus mandamentos?

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
LINGUAGENS DE AMOR
Cada criança possui um ‘’tanque emocional’’, um reservatório de energia
emocional que o alimenta através dos dias de infância e adolescência. Com o
que enchemos esses tanques? Com amor. As crianças têm de receber amor
através de todas as linguagens para abastecer seu tanque emocional. Por isso,
o desafio dessa semana será de os pais promoverem as 5 linguagens de amor
para com seus filhos.
TIPOS DE AMOR:

1

CONTATO FÍSICO - Nesta semana pratique a cada dia um contato físico
diferente (seja beijos, abraços , carinhos, tocar a criança pequena para cima,
girar a criança, fazer massagem).

2

PALAVRAS DE AFIRMAÇÃO - Se expresse com amor com seus filhos. Palavras
de carinho e afeto, palavras de encorajamento e elogio, palavras positivas de
instrução, palavras de afirmação.

3
4
5

TEMPO DE QUALIDADE - Tenha momentos de qualidade essa semana,
priorizando estar com seu filho com a mente e o coração.
PRESENTES - Dê a seus filhos um presente essa semana. Não algo de apenas
valor, mas que demonstre seu amor e que lembrou deles.
ATITUDES DE SERVIÇO - Sirva a seus filhos essa semana com sabedoria e
graça. Faça algo que os deixe feliz.
Queremos que você descubra a principal linguagem de amor de seus filhos para
que eles possam sentir melhor o amor que você tem por eles! Fotografe um
desses momentos e nos marque nas redes sociais usando nossas hashtags:
#lutandoporumafamíliasaudavel #ibfcanoas

Cronograma da Série
CULTOS DE CELEBRAÇÃO AOS DOMINGOS | 10h e 20h
(presencial com transmissão às 10h)
25/07 | A Possibilidade de Renovação
LIVE NAS QUARTAS (nas redes da @ibfcanoas às 19h30)
21/07 | Pais e Filhos
SEMINÁRIOS AOS SÁBADOS (é necessário realizar inscrição pelo App IBFC
ou antes e após os Cultos de Celebração)
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

VENHA FAZER PARTE DO
MINISTÉRIO DA MÍDIA DA IBFC!

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

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

