Setembro / 2013

boletim informativo
Olá , Colaboradores na Tarefa!!!
“Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus
Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso
Senhor”.
Amados e amadas em Jesus, abaixo compartilhamos um pouco do que aconteceu nos meses
de julho e agosto na Semente da Paz, através de notícias enviadas por nossas queridas
missionárias, Irla e Valéria.
Agradecemos por permanecerem no avanço do Reino na cidade de Igarassu-PE, de forma
especial na comunidade “Escorregou ‘Tá’ Dentro”.
Nosso abraço.
Em Jesus e por Ele,
Família Semente da Paz.
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Compartilhando...

A cada dia o Senhor tem nos alcançado com graça e favor nesse lugar!
Os últimos meses foram bastante intensos. Várias coisas aconteceram ao longo desses dias que
nos deixaram perplexos! Algumas tristes, outras felizes.
Recebemos dois garotos novos, e como temos feito ultimamente, eles passaram por duas
semanas de adaptação, o que aconteceu com bastante êxito, pois se inseriram sem nenhum
problema à nossa dinâmica. Contudo, decorrido esses dias, tivemos a lamentável notícia de que
deixariam a Associação. Eles moram com o pai e a madrasta, e um dos filhos da madrasta que
também morava na comunidade, foi assassinado na porta de casa. A família decidiu ir embora,
o que nos trouxe pesar pois apenas havíamos iniciado nosso trabalho com os garotos. Ore por
esses meninos. Não sabemos onde estão, mas temos pedido a Deus por proteção e que
aprendam a trilhar um caminho de paz e justiça.

Grata Satisfação...
Tivemos a grata satisfação de promover a voluntário um de nossos garotos: O Douglas. Sua
idade já não permitia mais a permanência dele na Associação, mas seu interesse e nosso desejo
de mantê-lo por perto, nos levou a desafiá-lo a continuar como nosso ajudante, o que ele
aceitou prontamente, e está se saindo bem. E a nossa primeira avaliação depois de um mês de
colaboração, foi positiva!

Ensino...
Iniciamos uma série de ensino na qual trataremos o tema Família, mas iniciamos as atividades
falando sobre Identidade, e levando-os a entenderem quem são para Deus, sua singularidade,
importância e resgate da história de cada um deles, a começar dos nomes, e alguns
acontecimentos relacionados ao nascimento. Tem sido uma fase interessante e divertida pra
eles fazerem esse resgate de detalhes tão especiais à respeito deles mesmos, e em diálogo com
as mães. Ore pra que Deus nos conceda sabedoria e criatividade, e que sejamos surpreendidos
com o que Ele vai fazer nesses dias, à medida que entendem sua identidade em Deus

Encontros...
O trabalho de discipulado com as mulheres da comunidade
tem sido incrível! Temos visto claramente o interesse e um novo caminhar em algumas delas. Tivemos situação de tensão ao
ponto de sermos chamadas pra levar uma delas ao prontosocorro por estar passando mal. O final de semana dela tinha
sido bem tenso em casa, o que resultou numa fragilidade emocional que demandou intervenção médica.
Os encontros de ensino bíblico às quintas estão indo muito bem! A novidade é que agora temos tido a participação de mais homens da comunidade, o que tem nos feito pensar o quanto
é sério e se faz necessário trabalhar questões relativas à hombridade e paternidade.

RENAS...
Tive a alegria de participar do oitavo Encontro de RENAS
(Rede Evangélica Nacional de Ação social). Foi tremendo! É
sempre uma experiência marcante ver tantas pessoas se
mobilizando em todas as partes do país, em favor daqueles que
precisam de ajuda, e a Missão Integral se tornando uma
realidade, em meio a tanta vulnerabilidade social! O tema este
ano foi, Criança, Sociedade e Igreja - Caminhos do reino de

Deus para a proteção de crianças e adolescentes . Entra no site
e saiba mais à respeito, www.renas.org.br .

(Foto - fonte: RENAS)

Gratidão ...
Obrigada por sua atenção! Continue nos abençoando e nos sustentando em suas orações.

Abraço carinhoso,

Irla Melo.

Indo além...
O trabalho com os adolescentes, que realizamos na Comunidade, também é motivo de louvor
a Deus, pois temos tido uma média de 20 adolescentes nos cultos, que por enquanto, acontecem de 15 em 15 dias. E assim, estamos alcançando não só os adolescentes da Semente da Paz
mas também seus amigos e colegas.

Arte...
O curso de Arte em Camisetas é um sucesso, algumas mulheres já vão começar a primeira remeça de camisetas direcionadas para vendas, tem sido muito bom pra elas, é um grande incentivo pra que elas corram atrás de seus sonhos e busquem uma melhor condição de vida. A Associação pretende apoiá-las nesse primeiro investimento. Ore pra que dê tudo certo e a gente
tenha os recursos necessários!

Orando...

» Abaixo temos alguns alvos específicos de oração por algumas mulheres que acompanhamos,
mas citaremos o nome de somente uma delas, para resguardá-las.
Dona Zefinha (mãe de Eliane) esta com um caroço no seio e foi encaminhada para o hospital do câncer de Recife para uma biópsia. Ela está bastante abalada com a notícia e com
muito medo do tratamento. Orem por ela.
Uma mulher que acompanhamos tem problemas de pressão alta, diabetes e tem lutado com
a dependência do álcool, porém está resistente a um tratamento de desintoxicação.
Uma outra senhora ela está enfrentando um seério problema com dois de seus filhos por
causa do uso de drogas. Orem por eles e que ela mantenha seus olhos firmes em Jesus.
A mãe de alguns dos nossos adolescentes tem participado do discipulado e tem respondido
muito bem, porém, ela teve uma crise nervosa que precisou ser levada para o hospital. Ela
esta passando por um momento delicado no casamento. Orem pela família.
E a mãe de dois de nossos garotos, tem bebido muito e se envolvido com homens que ela
tem levado inclusive para casa. Orem por eles, por proteção e para que Deus alcance o coração dela.
» Orem pelos trabalhos que temos desenvolvido:
O discipulado com as mulheres - Orem pra que essas mulheres alcancem em Deus o equilíbrio necessário pra enfrentarem as lutas tão difíceis, problemas com o companheiro ou com
filhos. São verdadeiros dramas!
Culto na comunidade - que Deus alcance mesmo o coração destes homens e mulheres que
estão participando.
Curso de Artesanato - que as mulheres não se desanimem e permaneçam com esse entusiasmo e que elas consigam vender bem as camisetas e que isso possa, se for da vontade de
Deus, crescer e gerar renda para elas.
Culto dos adolescentes, temos tido uma boa frequência de adolescentes que não são da Associação, isso nos anima e pesa a responsabilidade de levar a eles a mensagem de uma maneira clara e acessível. Orem para que Deus nos dê as estratégias que precisamos para isso,
orem pelo despertamento desses jovens para Deus.
» Orem pela equipe:,
Para que Deus continue nos sustentando e nos renovando a cada dia, que nossa paixão pela
obra seja cada dia maior e mais viva. E que sejamos cada dia mais dependentes e submissos
a vontade Dele.
Com gratidão,

Valeria Faria

Camisetas do Curso de PATCH APLIQUE
Camisetas confeccionadas na Associação Semente da Paz, como resultado do curso de Patch Aplique,
ministrado pela professora e voluntária Edna Lourenço, com quatro mulheres da Comunidade do
'Escorregou   Tá   Dentro'.   As   camisetas   estão   À   VENDA,   e   o   dinheiro   arrecadado   será   repassado   às    
quatro alunas como incentivo e fonte de renda.
O valor de cada camiseta é de R$ 30,00 + custo de envio via correio, que varia por CEP e quantidade.
Os pedidos e consulta de valor de envio podem ser feitos pelo facebook: Associação Semente da Paz
ou pelos nossos e-mail’s:  contato.igarassu@hotmail.com  /  semente@familiadapaz.com.br,  pelo  código  
de cada camiseta.
Nós da Semente da Paz, juntamente com LILA, JANAÍNA, CLEIDE e CÍNTIA agradecemos seu
interesse e apoio. Obrigada.

Baby Look (G) cód. 004
100%  Algodão
Alt.: 22 cm / Larg.:17 cm

Baby Look (G) cód. 001
100%  Algodão
Alt.: 22 cm / Larg.:17 cm

Baby Look (GG) cód. 002
100%  Algodão
Alt.: 23,5cm/Larg.:18,5cm

Baby Look (G) cód. 003
100%  Algodão
Alt.: 22 cm/Larg.:17cm

Camiseta (P) cód. 005
100%  Algodão
Alt.: 25cm/Larg.:18cm

Camiseta (M) cód. 008
100%  Algodão
Alt.: 27cm/Larg.: 19,5 cm

Baby Look (GG) cód.009
100%  Algodão
Alt.: 23,5cm/Larg.:18,5 cm

Baby Look (GG) cód. 006
100%  Algodão
Alt.: 23,5cm/Larg.:18,5 cm

Infantil (P) cód. 007
100%  Algodão
Alt.: 19 cm/Larg.:: 14 cm

