A paz de Cristo,
É com muita alegria, e na
Unção do Espírito, que damos
mais um passo em direção à
vontade de Deus: fazer as
mesmas obras que Cristo fez,
desfazendo as obras do diabo!
1 Jo 3.8; Jo 9.4; Jo 14.11-12
Quando eu era apenas um adolescente, uma serva de Deus me contou que
deus lhe dera uma visão, onde ela me via entrando no templo segurando crianças pelas
mãos. Ela me afirmou, que esta visão significava, que Deus me usaria para discipular
pessoas novas na fé (crianças espirituais), ensinando a palavra de Deus. Os anos se
passaram e aquela profecia se cumpriu, hoje tenho muitos filhos espirituais, e o laço
espiritual com alguns, chega ao ponto de me causar a sensação de paternidade carnal,
pois Deus me deu o seu “amor ágape”, para amá-los.
É nosso dever, ensinar os filhos carnais ou espirituais, a temer ao senhor,
obedecendo a sua palavra! Deuteronômio 6:4-7
Não adianta abrir igreja, empresa ou
qualquer instituição ou organização, se não for em
prol das pessoas. As coisas existem por causa das
pessoas, e não as pessoas existem por causa das
coisas. O melhor do mundo são as pessoas, e o
melhor das pessoas são os filhos, e quer seja no
sentido carnal (filhos de sangue) ou espiritual
(discípulos), eles são herança do Senhor, e aquele
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que os gera, é feliz! Salmos 127:3-5
A respeito da paternidade carnal ou
espiritual, realmente pode ser desgastante ensinar os filhos, em todo tempo e situação,
como vemos em Deuteronômio 6, porém, um dos maiores discipuladores da história
cristã, o apóstolo Paulo, nos orienta que, apesar da sensação de morte que ele sentia
enquanto discipulava as pessoas, ele sabia que estava gerando vida em seus filhos
espirituais. Jamais devemos desanimar, e deixar de ensinar ou de ser exemplo aos
nossos filhos carnais e espirituais. Ainda que exteriormente estejamos a desgastarnos, interiormente somos renovados dia após dia. 2 Coríntios 4:12-17
Quero glorificar à Deus, pois neste mês de Junho, à EPF por meio do seu
Programa de Crescimento “Templo”, nomeou os novos discipuladores da EPF, o
Presbítero “Danilo Augusto”, sua esposa e diaconisa “Tatiana Borges”, e a também
diaconisa “Thâmara Gleice”. E como resultado, já iniciamos as reuniões mensais com
a “Tribo de Judá”, “Tribo de Levi”, e “Tribo de Rúben”, reunindo os discípulos para
aprender mais da Palavra de Deus, em comunhão com a igreja. Parabéns aos
discipuladores do Ministério de Paternidade da EPF! Continua...

E OS PARABÉNS VAI PARA....
PROGRAMA CRESCER - RANKING

1º Lugar: David Viana
2º Lugar: Danilo Augusto
3º Lugar: Roniely Araújo, Tatiana Borges,
Ivanilda Souza e Kelly Valença
4º Lugar: Tainês Souza
5º Lugar: Rubissandra
6º Lugar: Thâmara
7º Lugar: Vander
8º Lugar: Alice Fernandes
9º Lugar: Elinês Luna
10º Lugar: Claudionor

PARABÉNS ALUNOS E
MEMBROS, QUE VIERAM
NO MÍNIMO 12 VEZES À
IGREJA NO MÊS DE
JUNHO!

PARABÉNS FORMANDOS e ALUNOS 2018
PATERNIDADE

FILIAÇÃO

ALUNOS EM CURSO

IVANILDA
KELLY
ALICE
ELINÊS
TAINÊS
RAQUEL
DAVID
THAMARA
ANDRÉIA
PEDRO

JEAN
VANESSA
FRANCISCO
RENATA
CLAUDIONOR
RAFAELA
LUCAS
MÔNICA
JORGE*
MARLENE*

JOELLEN
VANDER
SAMUEL
MATEUS
MARIANA
SANDRA
ELIANA
VALMIR

Dia 22/07
Pré-lançamento CD!

Seja um mantenedor!

Acesse nossos sites!

SACIAME NEWS – Vai acontecer...

SACIAME NEWS – Aconteceu...

SEMANA MISSIONÁRIA de JULHO
Dia 08 – Culto de Missões & Talentos/EPF
Dia 09 – Culto Casa da Alice
Dia 10 – Culto na Casa da Rafaela
Dia 11 – Aula de Paternidade na EPF
Dia 12 – Campanha de Milagres na EPF
Dia 13 – Culto na Casa da Vanessa
Dia 14 – Intensivão na EPF

FERRAMENTAS EPF
 A EPF conta com livros didáticos
exclusivos, você pode solicitar o
seu exemplar em nossa livraria ou
em nosso site!
 Todas

as nossas aulas são
gravadas, se você é um aluno com
matrícula ativa, informe-se na
secretaria sobre o aplicativo, para
ouvir o conteúdo das aulas da EPF!

 Alunos matriculados na EPF,
também podem contar com a

nossa biblioteca, com um
acervo de mais de 200 títulos
à disposição do aluno. Procure a
coordenadora e retire um livro
emprestado por até 15 dias
gratuitamente!

Assista as nossas
TRANSMISSÕES AO VIVO!

5aS. Feira às 20:45
No Facebook, ou informe-se em
nosso site:
www.visaodoreino.com

VOCÊ PODE PEDIR UM CULTO EM SUA CASA, E SEM PLACA DE IGREJA!

www.visaodoreino.com
11 97064-4215

SACIAME NEWS – Aconteceu...

SACIAME NEWS – Vai acontecer...
VEM AÍ...
2º Congresso Visão do Reino, e Formatura
da Escola de Paternidade & Filiação. De 20 à
22 de Julho, seremos impactados pelo poder de
Deus, e os alunos da EPF, poderão
testemunhar uma grande transformação...
INTENSIVÃO

Dia 07 de Julho às 20hs, tem
intesivão do Módulo
Salvação, Dia 14 às 20hs,
Intensivão do Módulo Fé, e
dia 15 às 18:30hs, Intensivão
do Módulo Ministérios.
BATISMO NAS ÁGUAS
No dia 08 de Julho
(domingo), os novos
discípulos descerão as
águas batismais, na
cidade de Valinhos/SP.
Fale com o ministério
de Paternidade...

ESCOLA DE FILIAÇÃO E PATERNIDADE
Temos aulas da Escola de Paternidade,
Às quartas-feira às 20hs. Aulas da Escola de
Filiação para a Turma 22 e 23 aos domingos às
9hs, para a Turma 25 às sextas-feira às 20hs, e
para a Turma 26, às segundas às 20hs...

TURMA CORAL DA EPF
Venha aprender à louvar à Deus, através
da música, aos domingos às 17hs na
EPF em Santa Maria... Informe-se sobre
horários, endereços, e novas Turmas!

Receba mensagens bíblicas todos os dias no seu watsapp!
Watsapp 11 97064-4215 – www.visaodoreino.com

CULTOS na EPF em
SANTA MARIA
Terças e Quintas às 20hs,
Domingos às 18:30hs

