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CRONOGRAMA DA SÉRIE (20 de junho a 25 de julho)

CULTOS DE CELEBRAÇÃO AOS DOMINGOS  | 10h e 20h

(presencial com transmissão às 10h)

27/06 | Como Ter um Casamento para Toda a Vida

04/07 | Casamento e Estabilidade Financeira

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)

23/06 | Comunicação no Casamento

30/06 | O Papel do Homem no Casamento

07/07 | Finanças na Família

14/07 | Traição no Casamento

21/07 | Pais e Filhos

REUNIÃO DE MULHERES  (com transmissão nas redes @ibfcanoas às 14h30)

30/06 | O Papel da Mulher no Casamento

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



Mais informações:
(51) 99810-7727

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



família

“Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por 
seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas.” 
Neemias 4.14 NVI 

COMO DEVEMOS LUTAR
- Identificando o que a CULTURA que nos cerca está fazendo de nossas vidas e 
relacionamentos 
- Reestabelecendo os VALORES e PRINCÍPIOS de Deus para nossas vidas e 
relacionamentos. 

O PROPÓSITO CENTRAL de Deus para nossas vidas não é a felicidade, mas sim a 
maturidade. (Romanos 8.28-29) 

O PLANO DE DEUS PARA A FAMÍLIA 
1. Ser um refúgio nas tempestades. (Provérbios 14.26 NVI) 
2. Ser um local de crescimento e aprendizado. (Lucas 2.52 NVT) 

4 ÁREAS DE CRESCIMENTO 
- Crescimento intelectual, mental 
- Crescimento físico 
- Crescimento espiritual 
- Crescimento relacional. 

HÁ TRÊS COISAS QUE VOCÊ NÃO VAI SAIR DE CASA SEM ELAS 
a)  Relacionamentos - No contexto conjugal e familiar somos desafiados: 
b)  Caráter - Caráter é “pegado” (como gripe) e não ensinado.  
c)  Valores – Sua família é uma retransmissora de valores. (Isaías 38.19) 

Nós aprendemos acerca do que é realmente importante para nós - nossos valores. 
Nossos valores sobre: Trabalho, sexo, tempo, dinheiro, Deus, outras pessoas. 
(Deuteronômio 6.6-7) 

Valores aparecem audivelmente e claramente - intencionalmente e não 
intencionalmente.  Eu estou influenciando futura gerações de famílias que levam meu 
próprio nome.  

LutanDo por uma
família SAUDÁVEL

O PLANO DE DEUS

PARA A FAMÍLIA 

Série



INSCRIÇÕES PELO WHATSAPP
 COM DANI (51 98277-0880)

Curso de

Construindo o alicerce certo

INSCRIÇÕES PELO WHATSAPP
 COM ROSANE (51 99681-8771)

INÍCIO A COMBINAR INÍCIO A COMBINAR

1. No contexto do relacionamento conjugal e familiar, tenho me tornado, a cada 
dia, mais e mais parecido com Jesus no trato daqueles que me cercam?

1. Temos tido a consciência de que a agenda maior de Deus para com nossas 
vidas não é a felicidade, mas sim a maturidade? 
2. Como esta consciência pode afetar nosso relacionamento conjugal ou familiar? 

1. O que estou ensinando de maneira não intencional aos meus filhos? 

Estão abertas as inscrições da classe de 
membresia para todo aquele que deseja
tornar-se membro da IBFC, através do

batismo ou da integração.

INSCRIÇÕES PELO APP DA IBFC

INSCRIÇÕES
MEMBRESIA



É no lar que o coração se forma. Não importa quanto tentemos basear 

nossa vida em outras coisas, não podemos mudar a realidade de que 

todo o desenvolvimento físico, emocional e espiritual da alma humana 

começa em casa. Em nossa sociedade, porém, o lar tem deixado de ser 

o centro das atividades da família. Em vez de passarmos tempos juntos 

reunidos em volta da mesa para compartilhar histórias e se relacionar 

uns com os outros costumamos estar cada um em diferentes direções. 

Se é o no lar que o coração se forma, então é a mesa que ele se 

conecta. Neste mundo frenético, as refeições podem ser a única 

oportunidade de você e sua família compartilharem momentos 

preciosos juntos. 
(Trechos do livro A experiência da mesa- Davi Titus)

Em sua casa, vocês têm o costume de sentar a mesa, realizar uma 

refeição sem pressa e conversar?

Das 21 refeições regulares da semana, quantas, em média, sua família 

faz reunida? Que barreiras impedem vocês de aumentar esse número? 

O desafio dessa semana é romper as barreiras e aumentar esse número. 

Prepare refeições especiais e aproveite esse tempo em família. Tire uma 

foto e marque nossa Igreja nas redes sociais @ibfcanoas e use as 

hashtags:

da SEMANA
Desafio

REFEIÇÕES EM FAMÍLIA: SOBRE O PODER 
DAS RELAÇÕES À MESA
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#lutandoporumafamíliasaudavel #ibfcanoas


