
Setembro é o mês da Pátria.
A Pátria somos nós.
A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o
Senhor (Salmo 33.12-14).
A realidade da família reflete-se na nação.
Simplesmente porque a nação é o conjunto de
famílias que a compõe. Dessa maneira, uma
nação que procura fortalecer e valorizar as
famílias fortalece a si mesma.
Por isso, sempre afirmamos, que o Brasil será
um país melhor quando cada família brasileira
melhorar na sua compreensão dos valores
familiares aprovados por Deus.
A igreja tem um papel muito importante neste
aspecto. Recentemente um jornal português
afirmou que o Brasil está no caminho de se
tornar uma nação evangélica. A igreja precisa
estar atenta a isso. Nosso ministério tem feito
a sua parte nesse processo.
Deus abençoe o Brasil e as famílias brasileiras!
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Oremos pelo nosso Brasil

A newsletter oficial do Ministério OIKOS

Gilson e Elizabete Bifano

“Satanás sabe por
experiência que
quando o lar é

enfraquecido, toda
a sociedade é
enfraquecida,

porque o âmago de
todo

relacionamento
humano é a

família”.
 

John MacArthur Jr.
 



Na semana que antecedeu o Dia dos Pais, realizamos,

como todos os anos, a Semana da Paternidade.

Gravamos e disponibilizamos, no YouTube, sete

mensagens para os pais.

Tivemos bons retornos de como as mensagens foram

O que foi a Semana da Paternidade

usadas para abençoar pessoas, igrejas e famílias.

"Essas ministrações além de me ensinar a como ser um pai a maneira de Deus,

Me ajudou a preparar a mensagem que ministrarei no culto especial do dia dos

pais", escreveu o pastor Israel, de Mato Grosso.

Outro pastor escreveu: Ontem preguei pela manhã todo o conteúdo da Semana

da Paternidade. Amei cada mensagem".

Louvado seja Deus!

 Compromissos em setembro

Pedidos de oração
Pedimos que continuem a orar:

- Pelos projetos do Ministério OIKOS na

capacitação de pastores, líderes e famílias;

- Por minha esposa, Elizabete, por mim e por

minha família;

- Pelo Paulo e Girle, do nosso ministério;

- Pelas finanças do nosso Ministério.

Curso sobre pregação criativa
Deus colocou no nosso coração e em setembro vamos

dar início a nossa primeira turma de pastores

e líderes na área de pregação criativa para as famílias. 

Serão 30 pastores e líderes que receberão, TOTALMENTE GRATUITO, o curso

preparado pelo pastor Gilson Bifano.

Pedimos que estejam em oração pelo pastor Gilson Bifano e participantes.

Em setembro, pastor Gilson Bifano tem compromisso com a Igreja Batista em

Orlando Dantas, Aracajú e com a Igreja Batista da Piam, em Belford Roxo, RJ.

Pedimos que estejam orando por ele, pelas igrejas e pelas famílias que

receberão as ministrações da Palavra de Deus.


