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Estamos terminando mais um ano e com nosso coração cheio de gratidão por tudo
que vivenciamos como família Semente da Paz.
Esse foi um ano intenso, muito trabalho, muitas visitas recebidas e muitas visitas
feitas, tantas pessoas trabalhando para a expansão do Reino neste lugar. Tantos
acontecimentos nos marcaram e no final, nos levaram para mais perto de Deus.
Agradecemos por você ter se envolvido.
E como todo final de ano, é época de relembrarmos o que vivemos. Só que vamos
usar aqui a ‘memória’ fotográfica, cada registro feito de acontecimentos.
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Começamos o ano com uma
reforma e tanto na Semente
da Paz. Isso só foi possível,
graças as ofertas financeiras
de irmãos, além da oferta de
mão de obra humana. E os
responsáveis e voluntários
por essa grande reforma foram, nossos amigos de Goiás:
Antônio (Kid), seu Manuel e
Eduardo. Nossa gratidão a
eles que colocaram a mão na
massa e deixou a Associação
muito mais alegre e linda. E
também ao Oséas (Igarassu)
que fez a pintura.

visitas...
Um desafio que ficou bem claro
para nós foi o trabalho com a
comunidade. Temos visitado as
famílias. Temos convicção de que
à medida que entramos, maior se
torna a nossa responsabilidade,
pois almejamos que nos relacionamentos estabelecidos, as trevas
recuem, e a luz do Senhor avance
promovendo a transformação
sob vários aspectos.

atividades extras

Parque Fazenda

"Brincar com crianças não

é perder tempo, é ganhá-lo;
se é triste ver meninos sem
escola, mais triste ainda é
vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com
exercícios estéreis, sem
valor para a formação do
homem."
(Carlos Drummond de Andrade )

Veneza Water Park
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Festa do Dia da Criança
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Dia na Piscina

c.h.a. (construindo uma herança com amor)
com as mulheres
É um tempo que escolhemos,
aqui mesmo na Associação,
para reunirmos algumas mulheres da comunidade. É um momento para deixá-las à vontade, nós comemos, rimos e
algumas até abrem o coração.
Tem sido uma benção! Foi
uma das maneiras que encontramos pra irmos abrindo espaço e conquistando a confiança,
elemento fundamental pra
podermos trabalhar algumas
questões com elas.

e recebendo muitas visitas ...

Como dissemos no início,
este foi um ano no qual
recebemos muitas, mais muitas visitas de vários lugares
do Brasil e também da Suíça Seu Manuel, Eduardo e
e Uruguai. Revimos amigos Kid
e ganhamos novos amigos
que marcaram nossas vidas,
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e recebendo muitas visitas ...

NOVEMBRO

Começamos o mês recebendo
a visita de Danilo e Kelly
(Piracicaba-SP). Foi um tempo
muito precioso. E depois, o
pessoal da Igreja Batista em
Setúbal de Recife passaram um
dia conosco. Eles vieram ter
um tempo conosco e ter a
oportunidade de conhecer e
ter contatos com nossas crianças. Foi um dia de brincadeiras, comidas gostosas e presentes, no final tivemos um culto
e cada família ganhou uma
cesta básica de presente da
igreja. Foi muito bom!

culto de ação de graça...
DEZEMBRO
Tivemos nosso Culto em
Ação de Graças pelo terceiro
aniversário da Associação.
Vimos o carinho com que
irmãos, amigos, familiares
das crianças atenderam ao
nosso convite. Deus nos permitiu presenciar momentos
especiais, como o de uma
mãe que, durante a programação, de forma espontânea
se levantou e deu seu testemunho do quanto o trabalho
da Semente da Paz tem feito
diferença na sua vida e de
sua família. Foi lindo! Que o
Cordeiro receba toda a Glória!

encerramento das atividades...

Encerramos
nossas
atividades com um
delicioso café da manhã e depois presenteamos cada um de nossos meninos e meninas com uma lembrancinha.

a equipe... e nossa gratidão!!!

Keila, Andrea, Irla e Valéria

Sandra, que cuida tão bem de
nossa alimentação.

Mais uma vez, queremos agradecer a todos e todas
que estiveram conosco em 2012; através de sua presença, de suas ofertas, palavras de encorajamento, exortação e também orações.
Deus abençoe a cada um com Sua essencial presença
e revelação de quem Ele é.
Que em 2013 possamos continuar juntos cumprindo o
chamado de Deus e fazendo parte da história de famílias em Igarassu. Obrigada por investir em vidas.
E nossa gratidão maior ao Autor de nossas vidas. Ele
é a razão de tudo. A Deus toda honra, glória e louvor.

FELIZ
ANO NOVO!!!
No amor de Cristo,
Família Semente da Paz

