
   FAMÍLIA
Um boletim mensal, do Ministério OIKOS, para
abençoar e fortalecer a sua família
Outubro de 2022

MÊS DA CRIANÇAS
“Triste de quem não conserva
nenhum vestígio da infância.”
MÁRIO QUINTANA

OUTUBRO ROSA 
Outubro é dedicado à saúde da mulher.
Nas famílias cristãs, como podemos
aprender na Bíblia, a mulher sempre foi
valorizada, embora muitos interpretam,
erroneamente, esse tema do ponto de vista
cristão.
O Outubro Rosa, apenas para lembrar, é
uma campanha anual realizada
mundialmente em em outubro, com a
intenção de alertar a sociedade sobre o
diagnóstico precoce do câncer de mama.
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REFORMA PROTESTANTE

O VALOR DO PROFESSOR
No mês de outubro, uma outra data
bem conhecida é o Dia do Professor,
celebrado no dia 15 de outubro.
Escola e Família devem, com certeza,
ser parceiras na educação das crianças.
Uma das grandes contribuições que a
família pode dar, nesse sentido, é
ressaltar o valor do professor e
incentivar as crianças a honrá-los.
Por isso, quem sabe, em sua família,
algo poderia ser feito nesse sentido.
Uma ideia, por exemplo, é dar de
presente ao professor um exemplar da
Bíblia Sagrada.

FERIADO EM FAMÍLIA
Sabe aquele feriado nacional ou
municipal? Outubro tem feriado.
Então, os feriados podem se
transformar em ótimas
oportunidades para fortalecer os
vínculos familiares, estando em casa
ou saindo para passear.
Nas cidades, por exemplo, existem
muitas opções de lazer de graça.
Aproveite um parque e faça um 
pic-nic com sua família ou aproveite
o feriado para fazer uma visita.

Dia 31 de outubro é celebrado o Dia da
Reforma Protestante.
Não espere que a escola do seu filho
vá lembrar a ele o que é a Reforma
Protestante e seu significado para a
história do cristianismo.
Procure, alguns dias antes, estudar
sobre o tema e celebre, de maneira
criativa, esse dia com sua família.
Manter a chama da história da
Reforma é uma tarefa das famílias
cristãs.


