Queridos Papais,

Na nossa 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.
Assim como Raabe teve uma virada apostólica em sua vida, declaramos que vocês terão também.
Ajudar ao próximo traz livramentos e um bom futuro.

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.
Que Deus dê estratégias de conquistas sobre vocês, e não se esqueçam de se envolverem nas missões
com as crianças.
Nós do Renascer Kids Church desejamos o melhor desta terra para cada família e estamos a disposição.
Boas conquistas!
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