Queridos Papais,

Na campanha deste mês, temos o intuito de gerar em nossas crianças o sentimento de Jesus, a cada domingo eles
receberão uma missão que deverá ser cumprida junto com a família.
Missão 1 - vocês como família irão arrecadar alimentos e produtos de higiene como: Arroz, feijão, açúcar, óleo, sal,
macarrão, molho, lata de sardinha, pó de café, caixa leite, bolachas ,achocolatado em pó, creme dental, sabonete.
Iremos no último domingo montar cestas para nossa assistência social da Igreja e suprir outras famílias.
Caso vocês necessitem de alguma ajuda, e tenham alguma dificuldade, procure um dos coordenadores do kids,
teremos o prazer de ajudar.
Missão 2 - A criança terá que ajudar a mamãe nesta semana nos seus afazeres, e como ato de respeito vocês vão
orar juntos todos os dias, por algum tempo, deixando de lado celulares e qualquer outra distração, orar pela
família e pelo bom futuro.
Missão 3 - As crianças junto com a família deverá ler um versículo da bíblia por dia, e para o próximo domingo
levar uma família com crianças que não conhecem a Jesus (ensine teu filho a evangelizar e a você irá perder a
vergonha também), e caso você papai e mamãe ainda não se batizaram, ou conheçam alguém que não se
batizou, irá levar esta pessoa até aos tios do kids, para fazermos a festa do batismo.
Nós do Renascer Kids Church desejamos o melhor desta terra para cada família e estamos a disposição.
Boas conquistas!
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