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“E o fruto da justiça será a paz..” (Is 32:17)

Compartilhando...
Mais uma vez estamos juntos para relatar um pouco do que tem acontecido na Semente da
Paz.
Nesta edição, desejo compartilhar um breve relato que recebemos de Keila, Irla e Valéria sobre o trabalho, através de suas cartas. Então, estou compartilhando trechos de suas experiências, visões e perspectivas, pois nada melhor do que quem está no dia a dia, contar um pouco
para nós de tudo que tem visto e vivido. Também vamos compartilhar como o trabalho está
sendo desenvolvido tanto na Associação, como na Comunidade “Escorregou ‘Tá’ Dentro”.
E espero que como nós, cada um seja encorajado a prosseguir investindo em oração, indo e
através do apadrinhamento. Os campos branquejam para a colheita e devemos ser suporte
para aqueles que estão na lida diária.
(Raquel Abiniel)

O PONTO DE VISTA...
“Há 1 mês a última equipe que esteve conosco foi embora. Sempre que penso
naqueles dias, meu coração treme. (...) Foram dias mais do que especiais.
Os momentos de intercessão foram regados com muitas palavras de Deus para
nosso trabalho com as crianças e suas famílias. Deus foi muito claro conosco
listando coisas que Ele desejava fazer. Ele também falou sobre coisas que precisavam mudar em nossa vida pessoal e na maneira como o trabalho vinha sendo realizado.
Depois das palavras que recebemos e desse tempo de conserto, temos buscado viver na dependência dele a cada dia e a cada decisão. É incrível como o resultado de um conserto com Deus
traz novas perspectivas e abre as portas do mundo espiritual!!! De imediato presenciamos a reação da Comunidade do ‘Escorregou Tá Dentro’ para conosco. Uma nova abertura e pessoas se
aproximando de nós como nunca haviam feito antes!!!” (Keila Carneiro)
“Palavras não podem conter o que aconteceu no mês de setembro aqui em Igarassu, digo Igarassu, porque toda a cidade foi afetada. Deus se manifestou em
graça e poder sobre nós durante a visita da equipe de curto prazo de Goiânia,
foi um mover sobrenatural e que nos deu direções muito claras. O Senhor nos
disse claramente para ouvirmos a Ele em todas as coisas, e nos deu promessas de
Paz e Justiça para proclamarmos sobre o povo. Muitas visões, muitas impressões fortes, e no
final, conseguimos ouvir e entender um pouco do que Deus estava fazendo. Ficamos com a
responsabilidade de dar continuidade ao processo que começou com a equipe, e após a saída
deles fomos ouvir a Deus de forma individual e coletivas para ajustar tanto a nossa vida pessoal
quanto o nosso ministério a vontade Dele. Tem sido um tempo de descobertas fantásticas, e
um tempo de muita responsabilidade. Keila e Andrea falaram as crianças sobre o reino de Deus
e fé, e eu ministrei sobre as palavras que Deus trouxe para a comunidade, as Promessas de restauração, de vida e de mudança. Vai ser um tempo bem forte, e bastante diferente também pra
eles.” (Valéria Faria)

O PONTO DE VISTA...
“Louvo a Deus pela forma maravilhosa com a qual nos conduziu até aqui. As emoções dos últimos meses foram intensas! Deus nos levou a um estado de contemplação mesmo, com relação às coisas que Ele fez e que Ele disse que faria em nosso
meio. Acredito que, juntamente com as crianças, nunca experimentamos tanto de
Sua presença, desde que iniciamos nossas atividades. A primeira experiência marcante veio no período de trabalho junto com a equipe de JOCUM. Os conteúdos
trazidos nas ministrações abalaram os alicerces das fortalezas há muito estabelecidas nos corações e mentes dos nossos meninos e meninas. Tratar sobre a Paternidade de Deus, fê-los começar a entender o amor do Senhor por eles de uma forma que não tinham imaginado antes, devido aos referenciais de paternidade sempre muito negativos. Difícil entrar em detalhes, mas
muitos mesmos, conseguiram se derramar e se render a esse Amor, que só vendo pra entender!
Foi uma verdadeira benção!
Num segundo momento, com a participação de outra equipe, a da Missão de Curto Prazo, fomos levados primeiramente como equipe a nos quebrantar e rever algumas posturas. Deus nos
constrangeu... e entendemos que algumas mudanças deveriam acontecer, pra melhor, é claro!
Foi surpreendente! E com relação às crianças, as atividades desenvolvidas, como exemplo, o
Banquete da Paternidade, só vieram corroborar o que Deus já estava “gritando” ao coração
delas. Sabemos, contudo, que ainda é um começo, muito chão precisa ainda ser pisado, muitos
passos a serem dados, mas percebemos tudo isso como um descortinar da graça de Deus, com
tantas palavras e orientações, como se Ele nos dissesse: “Pronto, agora podem prosseguir”, e
queremos estar sensíveis a esta voz a cada dia.” (Irla Melo)

AS VISITAS...
Um desafio que ficou bem claro para nós foi o trabalho com a comunidade. Temos visitado as famílias e entrado nas casas levando um
violão, bolo e refrigerante. Temos sentado nos sofás, camas e até
mesmo no chão, comido e cantado com eles; ouvindo suas queixas e
desesperanças e falado desse Deus que os ama e que deseja restaurar
suas vidas.
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.

OUTROS MOMENTOS...
Por estarmos no mês da criança, estamos com uma programação toda
especial para nossa turminha.
Dia 04, fizemos um passeio no Parque Fazenda Amigos da Natureza.
Ainda teremos conosco os jovens da Comunidade Família Cristã, da
cidade de Abreu e Lima (fica do lado de Igarassu). Eles virão passar uma tarde com as crianças para brincar com elas. Vamos também participar de um evento que reúne ONG’s e outras instituições que trabalham com crianças na cidade e, por fim, fecharemos o mês com uma
Noite do Pijama, aqui na nossa casa, tudo regado à pizza, sorvete e
muita diversão.

ORE CONOSCO ...

» Ore pelo tempo em que as crianças são ministradas na Palavra - que Deus dê
sabedoria e autoridade para que a equipe possa abordar numa linguagem que
elas compreendam e que a Palavra de Deus produza transformação em suas
vidas.

» Ore pela saúde física, emocional e espiritual de cada uma de nossas crianças e
adolescentes.

» Ore pelo trabalho com a comunidade, para que cada pessoa visitada seja
alcançada e transformada pela Verdade.

» Ore pela equipe: Keila, Irla, Valéria e Andrea para que cada dia estejam
alinhadas a vontade de Deus, e assim, prosseguindo em obediência a Deus. Ore
também pela saúde das obreiras.

NOSSA GRATIDÃO ...

Agradecemos a Deus por tudo que Ele é e pelo que tem realizado em nosso meio e
através de nós. Somos gratas, pois nosso Deus têm nos confiado essa Tarefa, e
avançamos, pois sabemos que Ele efetua o Seu querer enquanto obedecemos à Sua
voz.
Obrigada a você, Cooperador e Cooperadora na Tarefa, somente nosso Deus pode
recompensá-lo (la) pelo envolvimento nessa obra. Obrigada por corresponder ao
chamado de Deus e avançar conosco, segurando as cordas.

No amor de Cristo,
Equipe Semente da Paz

