
 Há algum tempo atrás, vi no noticiário que a
guerra da Ucrânia tinha chegado no centésimo
dia. Nos primeiros dias da Guerra, todos os
sites de notícias e canais de TV davam
destaque à guerra. Hoje quase não se fala mais.
O mundo deixa de olhar para a região e as
atrocidades continuam a acontecer.
Recentemente, um shopping, com centenas de
pessoas, foi alvejado pelo exército russo.
O mesmo acontece em relação à família.
No caso de ataque à família, é uma propaganda
que agride o conceito de família tradicional,
uma cena de novela ou seriado em que
ideologias não-cristãs são propagadas, uma
palavra de um líder religioso que deveria
defender a família que se alista no exército que
a ataca. E por aí vai.
Que Deus nos dê sabedoria para lutar pelas
famílias! Como indivíduos, instituições e
igrejas.
Juntos pela família
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“Satanás sabe por
experiência quando

o lar é
enfraquecido, toda

a sociedade é
enfraquecida,

porque o âmago de
todo

relacionamento
humano é a família”

 
John MacArthur Jr.



Vamos lançar, em julho, um curso on-line totalmente

gratuito para edificar e fortalecer as famílias.

Serão quatro estudos bíblicos acompanhados de

roteiros para cultos domésticos.

Esse será, pela bondade de Deus, o primeiro de outros

Curso Gratuito

cursos gratuitos que vamos oferecer ao povo de Deus.

O primeiro será "A família sob ataque - Proteja sua família". 

Temos a certeza de que essa iniciativa alcançará muitas e muitas famílias e

todas serão edificadas e fortalecidas para enfrentarem os ataques de hoje.

 Como chegamos às famílias

Pedidos de oração
Pedimos que orem pelos seguintes motivos:

- Pelos projetos do Ministério OIKOS na

capacitação de pastores e líderes;

- Por minha esposa, Elizabete, e minha família;

- Pelo Paulo e Girle, do nosso ministério;

- Pelas finanças do nosso Ministério;

- Pelas igrejas no trabalho com famílias.

Todos os dias, com certeza, nossas mensagens chegam às famílias. 

Chegam por meio das nossas redes sociais, dos artigos publicados em nosso

site, das colunas que mantemos no Jornal Batista, das nossas entrevistas que

concedemos às revistas evangélicas, dos nossos podcasts, das igrejas que

utilizam nossos conteúdos.

Louvamos a Deus por esta missão que Deus tem nos dado!

Nossos compromissos em junho
No mês de junho, estivemos em duas igrejas

ministrando às famílias.

Pregamos na Primeira Igreja Batista de Santa Cruz e na Primeira Igreja Batista

de Jacarepaguá.

Agradecemos por suas orações por nós, porque famílias e igrejas foram

edificadas e fortalecidas.


