NOVEMBRO
10 - Curso de Membresia

VERDADES QUE TODOS OS FILHOS
GOSTARIAM QUE SEUS PAIS
SOUBESSEM

17 – Três grandes festas (Batismo)
24 – Noite Evangelística com o Ministério
Jeová Nissí

PONHA EM DISCUSSÃO:
1- Leiam o salmo 127.3-5 e comentem a primeira verdade: ”Filho não
vem pronto, se constrói”.

Resposta: Cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo.
2- Comentem a segunda verdade: “Filho não se perde na rua, mas
em casa primeiro”.

Resposta: Criar filhos é tarefa árdua sem qualquer garantia. Nosso
desafio como pais é produzir filhos que amadureçam como discípulos de
Jesus.
3- Leiam Deuteronômio 6.6,7 e comentem a terceira verdade: “Todo
filho quer presença, antes de presentes”.

28 – Reunião para homens

Resposta: A presença dos pais na vida dos filhos é insubstituível, o tempo
é a moeda de maior valor que você pode investir em seu filho. Tempo é a
medida do amor. Os pais precisam ser intencionais com os filhos.
4- Comentem a quarta verdade: “Todo filho quer relacionamento
antes de ouvir regras”.

DEZEMBRO
01 – Marcha para Jesus
07,08 e 09 – Deep Camp
30 – Marcha do Amor
31 – Culto da virada

Resposta: Na vida da maioria dos adultos há uma paternidade mal
resolvida. Você é o resultado da forma como foi tratado pelos seus pais.
5- Comentem a quinta verdade: “Todo filho quer ter um pai que
ensine mais com o seu exemplo do que com palavras”.

Respostas variadas

6- Comentem a sexta verdade: ”Todo filho espera que o amor entre
os seus pais nunca entre em crise”.

Resposta: Nada pode dar mais segurança aos filhos do que um
casamento saudável, estruturado e funcional. Saber que é amado por
pais que se amam, permite aos filhos uma vivencia de segurança,
repouso, confiança e tranquilidade.

7- Leiam Provérbios 18.21 e comentem a sétima verdade: “Todo filho
espera ser abençoado por seus pais”.

Respostas variadas
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