IGREJA CRISTÃ MARANATA

Vila Velha/ES, 28 de fevereiro de 2019

CIRCULAR

N.º 018/19

ORIENTAÇÃO DO MÊS – CRIANÇAS, INTERMEDIÁRIOS E ADOLESCENTES
Comunicamos às Igrejas e Pastores as orientações para o mês de março de 2019.
Texto básico: “E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor; e a paz de teus filhos será
abundante” Is 54:13
1. Orientações Gerais:
1ª Semana

04/03 a 09/03/2019

Madrugadas - Convites

2ª Semana

11/03 a 16/03/2019

Jejuns - Convites

3ª Semana

18/03 a 23/03/2019

Cultos ao meio-dia - Convites

4ª Semana

25/03 a 31/03/2019

Evangelização - Convites

2. Motivos de oração para os períodos acima:
•

Preservação do entendimento da Obra na vida das crianças, intermediários e adolescentes;

•

Livramento de enfermidades, acidentes e violências dentro e fora dos lares;

•

Livramento de maus ensinos e influências pervertidas;

•

Vida escolar;

•

Batismo com o Espírito Santo e experiências com os dons espirituais;

•

Testemunho das crianças e adolescentes dentro e fora dos lares;

•

O futuro de crianças e adolescentes como servos do Senhor;

•

Os seminários das crianças, intermediários e adolescentes no mês de março;

•

Vitória nos convites para os cultos;

•

Que os pais levem os filhos à Escola Dominical;

•

Sabedoria para os pais na criação dos filhos;

•

Saúde das crianças e adolescentes.

3. Observação:
Excepcionalmente, em virtude da Circular 016/19, os cultos de madrugada na primeira semana de
março se iniciarão na quinta-feira, dia 07/03/2019.
A Paz do Senhor
Secretaria da Igreja Cristã Maranata
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