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A MELHOR FORMA DE VIVER A VIDA 

"A melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse sua própria dura-
ção" (William James).

LEGADO: Valores que transmito a próxima geração 

- AMAR a Deus 
- CONFIAR em Deus 
- SEGUIR suas Palavras 

Sua fé define seus valores e princípios, os objetivos que deseja alcançar. Influência 
nas decisões, ações e reações. 

COMO VIVER DE FORMA A DEIXAR UM LEGADO ÀS FUTURAS GERAÇÕES (Atos 
16.25-34 NVI )

1. NÃO IMPORTA A SITUAÇÃO, VIVA POR AQUILO QUE VOCÊ CRÊ. (Atos 16.25)

“Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus; os outros presos os ouvi-
am.” Atos 16.25 

2. NÃO SE LIMITE AO ORDINÁRIO, SEJA SENSÍVEL AO EXTRAORDINÁRIO. (Atos 
16.29)

“O marido descrente participa, em certa medida, da santidade da esposa, e a esposa 
descrente, de igual maneira, participa da santidade do marido. De outro modo, os 
filhos seriam deixados de fora, mas eles também estão incluídos nos propósitos 
espirituais de Deus.” 1 Coríntios7.14 A Mensagem 

3. CELEBRE AS FERIDAS CURADAS E AS VIDAS TRANSFORMADAS.(Atos 16.33-34) 

“...o carcereiro lavou as feridas deles... Então os levou para a sua casa, serviu-lhes 
uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus.” 
Atos 16.33-34 

- Antes feria, agora cuida dos feridos; 
- Hospitaleiro - leva-os para casa; 
- Solidário e Serviço - alimenta-os; 
- Alegria por crer em Deus. 



1. Você tem vivido por aquilo que crê?
2. Qual o seu legado? Que grande valor que você deixará as gerações futuras?

1. Você vive o Evangelho de forma medíocre, ordinária ou confia que ele pode fazer experi-
mentar uma vida mais profunda e extraordinária? 
2. Como você interpreta as oportunidades que acontecem a sua volta? Qual a sua visão 
sobre elas?
3. Você já experimentou a profunda alegria de crer em Cristo Jesus?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. Você tem sido sensível ao extraordinário de Deus? Como?

FAÇA PARTE do GERAÇÃO FUturo!

Estamos seguindo todos os protocolos de segurança

Inscrições pelo app da ibfc ou pelo o whatsapp (998202972)

precisamos de voluntários no nosso
GF, venha servir com alegria! 

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



Participe dos nossos 
cultos nas quintas às 

20h e se inscreva 
para o Grupo de 

Passos.

VENHA VIVER
O PROCESSO DE
RESTAURAÇÃO! 

CR Kids 0 a 12 anos

Se o meu povo, que se 
chama pelo meu nome, se 
humilhar e orar, buscar a 

minha face e se afastar dos 
seus maus caminhos, dos 

céus o ouvirei, perdoarei o 
seu pecado e curarei a sua 

terra. 2 Crônicas 7:14

SEMANA de

7H30 - 8H
19H30 - 20H

(ONLINE COM TRANSMISSÃO
PELO FACE E YOUTUBE DA IBFC)



Saiba mais em:
ibfcanoas.com.br/40anosibfc 

Posicione bem a 
câmera

Ela deve estar na 
horizontal e estar 
te enquadrando 
no centro e da 

cintura pra cima.

Cuidado com a 
iluminação

O ambiente 
precisa ser bem 
iluminado e com 
um fundo mais 

neutro. É 
importante que 

seu rosto também 
esteja bem 
iluminado.

Atenção para
o áudio

Para uma boa 
captação do 

áudio é necessário 
que você fique 

perto do 
microfone.

Nesse vídeo nos conte:
1) Como você conheceu a IBFC

2) Quando que você começou a participar

3) A diferença que ela fez em sua vida

Envie para comunicacaoibfc@gmail.com



Mais informações:
(51) 99810-7727


