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Juntos...
Olá, querido parceiro e querida parceira!!!

Já começamos mais um ano e cheio de expectativas por aquilo que Deus fará em nós e através de nós.
E o nosso desejo, é que possamos estar mais
próximos de cada um que tem caminhado conosco.

“Temos

Que alegria tê-los juntos durante mais um tempo de nossa jornada. E que não somente nós,
mas que vocês desfrutem de uma vida intensa
em Deus.

Tereza de Calcutá)

de ir à
procura das pessoas,
porque
podem
ter
fome de pão ou de
amizade.”(Madre

Nas próximas linhas, vamos compartilhar um
pouco do que temos vivido nesse início de ano.
Mais uma vez, SEJA BEM-VINDO!!!

O Retorno...
No dia 21 de janeiro, retornamos nossas atividades.
E no retorno, como acontece todos os anos, temos um tempo maior de
recreação com nossas crianças e adolescentes. Nas primeiras semanas,
além de nossa turminha, recebemos também a presença de seus irmãos,
alguns primos, vizinhos e assim, ficamos com nossa casa cheia. Em média
estávamos recebendo 30 crianças e adolescentes por dia. É um tempo de
muita gincana (desta vez foram 3 dos nossos adolescentes que organizaram), brincadeiras, e claro, sempre focando na Palavra de Deus.
No início de cada ano é tempo de sabermos quem permanecerá e quem
sairá da Associação. Graças a Deus, neste ano a maioria continuará conosco, mas, infelizmente, 5 de nossos meninos saíram e a maioria porque
não conseguiu horário na escola para estudar no período da tarde. Estaremos informando aos devidos padrinhos e madrinhas que não tem mais
seu afilhado na Semente da Paz.
A boa notícia é que entraram mais 15, e agora estamos com uma turma
fixa de 35 crianças e adolescentes sendo atendidos de 2ª a 6ª feira.
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Favela Orgânica...
No dia 24 de janeiro, tivemos um tempo maravilhoso com as
mulheres da comunidade “Escorregou ‘Tá’ Dentro”. Realizamos
uma oficina de culinária, chamada Favela Orgânica, criada e ministrada por Regina Tchelly, do Rio de Janeiro.
Aprendemos juntas, como aproveitar parte de alimentos que
normalmente desperdiçamos, ao descartá-los; preparando pratos
práticos e muito saborosos.

Reforço chegando...
Temos boas novas, Deus está acrescentando uma família à equipe: André,
Paula e Paola estão vindo do Rio de Janeiro para servir na Semente da Paz .
No início de março eles estarão conosco ombreando esta causa.

+ 1 Casa...
Uma outra boa notícia é que alugamos uma casa dentro da Comunidade. Ela será um ponto
de apoio para a Associação e ali poderemos realizar cultos e cursos. E também nossos amigos que estão chegando vão morar na casa.

Vamos orar...
Ore para que neste ano as crianças e adolescentes conheçam de forma experimentada mais da Pessoa
de Jesus Cristo e se apaixonem e escolham diariamente por Ele. E ore pela adaptação da turminha que
entrou nesse ano.
Ore pela família do André. Eles ainda não conseguiram levantar todos os mantenedores. Ore para que
Deus levante pessoas dispostas a investir financeiramente e em oração na vida desta família, que está
deixando tudo para obedecer ao chamado de Deus.
Ore pela equipe, para que Deus dê sabedoria para lhe dar com cada situação cotidiana, que experimente de total dependência do Senhor e que desfrutem de uma vida em comunhão.
OBRIGADA POR DEDICAR TEMPO E INVESTIR NESSA TAREFA. VOCÊ FAZ PARTE DOS FRUTOS QUE TEMOS
COLHIDO.

A DEUS NOSSA ETERNA GRATIDÃO PELO PRIVILÉGIO DE CONHECÊ-LO, E LEVAR ESTA NOSSA

GERAÇÃO A CONHECÊ-LO.

ABRAÇO.
NO AMOR DE CRISTO,
FAMÍLIA SEMENTE

DA

PAZ.

