Você é exemplo?

Rose Fonseca

“Instrui a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não
se esquecerá dele.”
Prov. 22:6
No próximo domingo (2 de fevereiro), iniciaremos novas Unidades de
Estudos Bíblicos com as crianças. Por isso, adequaremos as salas. Fique atento às
listas que serão divulgadas nas portas das salas das crianças.
Como a missão do SEMEAR (ministério infantil) é: “Pastorear crianças com vistas à salvação e
transformação em suas vidas servindo como instrumento de apoio às famílias” ; precisamos muito
do envolvimento de vocês pais nesse processo que as crianças vivenciam em nossa igreja.
Lembre que o ministério existe prioritariamente para o ensino bíblico de 0 a 11 anos. Procure
acompanhar os temas que têm sido abordados com seu filho.
Esta é uma ótima oportunidade de vocês investirem tempo com seu filho no estudo da
Palavra, cumprindo o que o Senhor nos ordena em Deut. 6: 6-9
Oremos:
- Para que as crianças venham à igreja dispostas e prontas para ouvir a Palavra de Deus;
- Que Deus estimule os pais, para cuidar da vida espiritual dos seus filhos com: vontade, ânimo
e criatividade. Que Deus incomode de tal forma que não possam deixar de fazer isto sempre;
- Para que a Palavra de Deus cause transformação na vida de cada criança;
- Para que os servos do Semear sejam capacitados pelo Senhor e tenham sabedoria para lidar
com cada criança.
Membresia

Que o Senhor abençoe a todos nesta tarefa
de ensinar Sua Palavra às nossas crianças. Não
podemos esquecer que estamos investindo
tempo, dedicação e esforços em algo que
realmente tem valor: em vidas que estarão
eternamente adorando ao Senhor e desfrutando
as bênçãos da eternidade!

Membros recebidos por transferência:
- Elaine Santos - Saulo Santos

- Zilton Santos

Membros desligados por solicitação:
- Luiz Carlos Cordeiro - Clélia Cordeiro

Esquecidos e Perdidos
Todos os objetos encontrados na igreja até o mês
de Dezembro (inclusive Bíblias) serão doados.
Caso você tenha perdido algo é tempo de
encontrar (estão no armário na N6).
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Faça sua inscrição ao final do culto
Retomamos os ensaios dia 04/fevereiro

www.ibcu.org.br

Pedido de Oração:
Agradecemos ao nosso Deus pelo
Período de férias com nossos familiares.
Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes
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