
Um dos grandes desafios hoje é criar, no seio
da família, um pensamento crítico.
Ensinar a família a pensar, a questionar e
distinguir o certo e o errado, a mensagem que
subjaz a tantas coisas que entram, todos os
dias, em nossas casas.
As mensagens subliminares estão presentes
nas músicas, nas propagandas e,
especialmente, nos filmes e seriados das TVs,
inclusive as por assinatura, como a Netflix.
Basta ver um filme ou um seriado para
constatar mensagens que tentam fazer com
que aceitemos, por exemplo, uniões
homossexuais, liberação das drogas, aborto e
tantos outros temas que contrariam os
princípios bíblicos.
Por isso, é muito importante que os pais
assistam e saibam o que os filhos estão
assistindo e conversem com eles as
mensagens transmitas à luz da fé cristã.
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Gilson e Elizabete Bifano

“Não tenha
medo de ser

firme –
sobretudo
quando se
tratar da

segurança e do
bem-estar de

seu filho.”
John Gottamn



Começamos em setembro, como noticiamos no mês

passado, um curso para pastores e líderes, sobre

como pregar com criatividade para as famílias.

O curso é totalmente gratuito.

A turma tem se reunido às terças e quintas às 7 horas.

Curso para pregadores

No próximo mês, compartilharemos alguns depoimentos dos alunos. Pastores e

líderes de várias partes do Brasil tem participado.

 Compromissos em outubro

Pedidos de oração
Pedimos que continuem a orar:

- Pelos projetos do Ministério OIKOS na

capacitação de pastores, líderes e famílias;

- Pelos compromissos do casal Bifano no mês de

outubro;

- Pelo Paulo e Girle, do nosso ministério;

- Pelas finanças do nosso Ministério.

Semana de Oração pelas Crianças
Como acontece todos os anos, em outubro vamos

realizar a Semana de Oração pelas Crianças.

As crianças tem sido atacadas pelas mais diversas frentes e precisamos clamar

a Deus por elas.

Em suas orações, pedimos que estejam orando pelos compromissos que temos

agendado para o mês de outubro.

Falaremos em dois retiros de casais. 

O primeiro, nos dias 15 e 16, com os casais da Igreja Atitude da Zona Sul, em

Búzios.

O segundo, na semana seguinte, com os casais da Igreja Batista de Planaltina,

DF, em Caldas Novas.

Redes sociais
Siga-nos em nossas redes sociais: Instagram,

Twitter e Facebook. Todas @ministeriooikos


