
                                          Olá mamãe e papai! 

                 

Nossa Campanha este mês é Sou Curado! 

Nossas crianças serão libertas de suas angustias, medos, desanimo , cura de enfermidades e receberão 

a cura em tudo em nome de Jesus. 

No próximo domingo será o término dessa campanha, então nessa semana faremos um jejum, as crianças irão jejuar (pode 

ser doce, refrigerante, salgadinhos, alguma guloseima de sua preferência, pode até ser de redes sociais, vídeo games). 

Incentive seu filho e viver experiências espirituais. O jejum será do dia 23 à 29/09. 

Seu (a) filha (a) levará hoje um cartão de incentivo para ajuda-lo. Leia e ore junto com ele, compartilhe fotos conosco. 

Traga uma oferta especial para seu filho entregar como gratidão! 

 

OBS. Dia 27 comemora-se o dia de Cosme e Damião. Ore e unja seu filho nesse dia e oriente sobre a distribuição de doces 

nas escolas e vizinhança. 
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