Setembro/2012

Juntos pela Expansão do Reino

Boletim Informativo
3ª  Equipe  Missionária  de  Curto  Prazo

De forma suave, mas como um grito de um coração em dor, ecoou um convite nos dias que passamos
servindo na Semente da Paz, assim, como na Comunidade Escorregou ‘Tá’ Dentro, e o convite vindo da
parte de Deus é: OUÇAM MINHA VOZ, SENTEM À MESA E ESCUTEM O MEU CONSELHO. DEPENDAM
DE MIM!!!
O Autor da Vida evidenciou este convite a cada dia que passamos em Igarassu-PE. E nesta prática de ouvi
-Lo, de depender dEle, nos levou a vê-Lo escrevendo a história e nos surpreendendo, a ponto de ficarmos maravilhados, extasiados, com tudo que ia acontecendo no
Caminho.
E mais que um boletim, faço deste espaço, um pequeno diário para tentar descrever
o que vivenciamos do dia 09 a 15 de setembro.

A Equipe
Há sempre uma expectativa de como será a equipe? O que Deus está preparando para nós, no coletivo e
de forma individual? Pois sempre o Senhor em sua multiforme sabedoria e criatividade, tem marcado de
forma diferente cada equipe.
Desta vez fomos 14 pessoas vindas de Goiás, Tocantins, Bahia, São Paulo e Rio
de Janeiro e como sempre acontece nas equipes: escolhidas por Deus para aquele momento específico.
A nossa disponibilidade para Deus, para fazer Sua vontade, nos leva a experimentar particularidades reservadas para aqueles que obedecem a Sua voz.

Compartilhando sobre o Trabalho
“O  Senhor  Deus  
me deu língua de
eruditos, para
que eu saiba dizer boa palavra
ao cansado. Ele
me desperta todas as manhãs,
desperta-me o
ouvido para que
eu ouça como os
eruditos.”  
(Is 50:4)

O Segredo
Tenho que começar falando sobre o que acontecia paralelo ao trabalho com as crianças.
Enquanto a equipe responsável pelo trabalho com as crianças estava com as mesmas, a outra parte se reunia para ouvir a Deus, para saber como proceder em todo trabalho. Desses momentos vieram as estratégias de
Deus para cada dia.
E exatamente como o Senhor instruía a equipe, assim, nos movíamos. E para
honra e glória de nosso Deus, o ouvir, depender e obedecer a Deus, nos levou a
ver Seu nome sendo entronizado. E como guerreiros atentos à voz de comando
de nosso General, e seguindo cada direção estratégica, sem desviar nem para a
direita, nem para a esquerda, Deus nos tornou vitoriosos.

Tempo com as Crianças...
Durante quatro dias focamos em apresentar características da Pessoa de Jesus, através de ministração da Palavra e dinâmicas aplicadas a cada tema:
JESUS: O FILHO DE DEUS
JESUS: ELE SABE TODAS AS COISAS E DOMINA SOBRE TUDO
JESUS: A PALAVRA (O VERBO DE DEUS)
JESUS: NOSSO DESCANSO
Também tivemos tempo de recreação. E as meninas participaram de uma aula de artesanato, onde aprenderam a fazer adesivos para decoração de casa.
Foi um tempo muito especial.

Tempo com as Mulheres...
Durante dois dias elas foram ministradas em um tempo especial na palavra, os
temas abordados foram:
JESUS E A MULHER À BEIRA DO POÇO
JESUS E A MULHER ADÚLTERA
Após as ministrações as mulheres eram divididas em grupos pequenos.
É muito bom acompanhar tudo aquilo que Deus tem produzido na vida destas
mulheres, desde o início deste trabalho em novembro do ano passado, com a ida da 1ª equipe.
E aqui fala ressaltar um testemunho de Lila: Na visita em sua casa, ela disse para Ariadna, algo lindo demais e totalmente encorajador. Lila compartilhou que está apaixonada por Ele (Jesus) e disse que não o
troca por nada, que Ele, Jesus é a Pessoa mais importante de sua vida. Durante a conversa, disse que no
primeiro trabalho realizado com as mulheres (novembro/2011), ela se apaixonou por Jesus e que desta
vez, essa paixão aumentou.
Como é maravilhoso, ouvir tal declaração, pois para isso fomos chamados, para apresentar Cristo de tal
forma que as pessoas se apaixonem por Ele também. Mas para isso, precisamos ser apaixonados pelo
Noivo, para falarmos de tal forma dele e sobre Ele, que cause no outro o desejo de conhecê-Lo também e
se apaixonar.

Tempo com os Homens...
Foi nosso primeiro trabalho voltado para os homens. E foi maravilhoso ouvir o testemunho dos homens de
nossa equipe sobre o que Deus realizou.
Estávamos na expectativa por aqueles que Deus levaria. Participaram 4 homens e como os homens da equipe
também eram 4, então, o legal é que cada um pôde, após a ministração coletiva, conversar e ministrar na vida
deles de forma individual.
Foi tudo muito valioso. E o resultado deste trabalho foi a conversão do
Marcelo, caseiro de nossa chácara. E sabemos que a Palavra de Deus alcançou aos demais.
As palavras ministradas foram:
Hombridade – O Valor do Homem para Deus
Jesus – Nosso Redentor e Salvador.

Atendimento Médico...
A Dra. Márcia, ginecologista, esteve atendendo tanto nossas crianças e adolescentes,
quanto algumas mulheres da comunidade.
Somos gratos por sua disponibilidade.

Entrando na Comunidade...
Durante 5 dias estivemos na Comunidade Escorregou “Tá” Dentro. E con-
templamos o agir de Deus em cada momento. Entramos nas casas, convidamos à Cristo, e em cada lugar que estivemos, levantamos um altar ao
nosso Deus.
E no último dia, contemplamos o agir de nosso Deus, aquilo que estava
acontecendo no interior daqueles e daquelas que estivemos em contato,
refletindo no exterior; como a limpeza da casa.
E como foi interessante observar uma patrola passando na rua principal da comunidade. Quando chegamos na comunidade, a situação era terrível: esgoto a céu aberto e muita água acumulada e buracos. Mas
lá estava a patrola, passando por aquela rua, tirando entulhos, e um caminhão com terra, sendo jogado, e
vimos o caminho tornando-se plano. Lembrei do livro a “Patrola de Deus”, de Bob Mumford. Sabemos
que os fundamentos estão sendo colocado em ordem, e é claro, Cristo sendo a base deste fundamento.
Aleluia!!!
E mais uma vez, o Senhor nos levou a erguer os olhos e ver os campos que já branquejam para a ceifa. É
tempo de colheita, esse é o clamor do coração de nosso Deus. Oh! Deus, nos ajude, pois se não fizermos
nossa parte, Deus levantará outros, mas se você está lendo agora, saiba que essa também é sua responsabilidade!!! Se você não está lá, ore por aquelas que estão no cumprimento da Tarefa.

A Oração Coletiva...
“Precisamos  que  Ele  
(Deus) governe e controle
nossa mente e
pensamentos de tal forma
que oremos de fato
segundo a vontade dEle.
Não saberemos como orar
enquanto não tivermos
adorado de verdade e nos
rendido  a  Ele.  “  

Estamos vivendo um tempo em que Deus está restaurando a oração coletiva no meio do Seu povo, sem desprezar a oração individual no Lugar Secreto, que também é essencial no dia a dia com nosso Deus. E nesses dias
que passamos juntos, clamamos, gememos, choramos para que “Venha o
teu reino; faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu.”
Vivemos momentos que marcaram de tal forma nossas vidas, se sabemos
que aquilo que foi gerado em intercessão, também alcançou a cidade de
Igarassu, assim, como o Corpo de Cristo. E a dimensão de tudo que aconteceu naqueles dias e tudo que foi alcançado, somente saberemos na eternidade.
Quero deixar um trecho de um texto do Jornal Arauto da Sua Vinda:
“Um dos maiores chamados e privilégios que podemos ter é o de conduzir
o povo de Deus à Sua presença. Por isso, precisamos rejeitar as coisas que
não são verdadeiras e abraçar verdades que estimulem ambientes de oração que possam mudar a vida das pessoas e transformar a igreja de Jesus
numa casa de oração. Precisamos transformar nossa mente todos os dias e
nos render, com determinação, ao chamado do Espírito para orar - até o
dia em que o vimos face a face.” (Daniel Henderson)

Banquete da Paternidade..
Encerramos nossas atividades com as crianças e adolescentes, com o
Banquete da Paternidade. Um momento para que entendam, que há um
lugar na mesa do Pai reservado para cada um, com o seu nome e percebam o quanto são amados.
Paramos e ouvimos a Deus sobre o tema e exatamente como Ele queria
que fosse o banquete. E como foi lindo, perceber que Deus direcionou
tudo e saiu exatamente como Ele desejou, mesmo diante dos obstáculos
levantados. Toda honra e glória ao nosso Deus!!!
A Palavra que Deus nos deu sobre nossas crianças e adolescentes, que eles são trombeteiros, e seus príncipes e princesas. UAU!!! Nosso coração fervilhou diante das palavras que confirmava o chamado desta
turma. Como trombeteiros, a primeira trombeta é para anunciar, chamar o povo para despertar, pois
Cristo está voltando. Não há mais tempo a perder, é tempo de arrepender e voltar-se para Deus. A Vânia
ensinou sobre o que significa ser trombeteiro e o toque das 3 trombetas.
E Deus nos direcionou a lavar os pés de cada um para lembrá-los o quanto são amados por Deus e o
quanto são importantes para nós (como Cristo nos ensinou, dando o exemplo), e colocar uma sandália
nova. E depois eles foram conduzidos à mesa do banquete (ao som do shofar), onde receberam uma aliança simbolizando o amor de Deus Pai por cada um.
Deu saudades de Casa, deu saudade de nosso Amado Noivo, de nosso querido Pai e do doce Espírito Santo. Enquanto contemplava nossos príncipes e princesas sentados à mesa, vislumbramos o dia em que estaremos finalmente juntos por toda eternidade. Maranata!!! Oh vem, Senhor Jesus!!!

Testemunhando...

Queremos finalizar com uma história onde fomos movidas por Deus.
No nosso último dia na comunidade, estávamos com uma lista de mulheres para visitarmos e entre elas,
uma senhora chamada Ruth. Quando chegamos na Comunidade, fomos por uma caminho diferente, e
como não achávamos a casa dela, fomos perguntando as pessoas que encontrávamos no caminho, e todas
nos ensinaram, até chegarmos na casa de Ruth. Só que não era a Ruth que procurávamos, mas sim, a Ruth que Deus queria que encontrássemos. Como já estávamos lá, pedimos para entrar e orarmos por ela.
Deus veio com Sua presença naquele lugar, e durante a ministração da
palavra, ela começou a chorar, escondendo seu rosto entre as mãos.
Orarmos por ela, percebendo a dor do seu coração e como estava sofrendo. Deus foi conduzindo tudo .
E ao sairmos de lá, dona Ruth disse para uma das pessoas da equipe, que
vinha sofrendo de depressão, mas que agora, ela estava até animada para limpar sua casa.
Como nos alegramos por ver Deus conduzindo o roteiro desta história.
Consegue perceber que preciosidade? Consegue perceber o Autor da
Vida conduzindo em cada passo? Consegue perceber o convite para permitir-se ser movido, movida por
Ele, dependendo dEle em tudo? Consegue perceber o quanto Ele está interessado em que nos envolvamos
com aquilo que está em seu coração: VIDAS???

Nossa Gratidão...

A equipe pela disponibilidade de servir ao Senhor através

de seus dons, talentos e tempo. As obreiras da Semente da Paz que nos recebeu, incluindo a
Claudia (cozinheira) e ao Pr. Givanilson que mais uma vez nos abençoou emprestando sua
chácara para hospedagem. Somos gratos, as igrejas e pastores que permitiram seus membros
estarem conosco no cumprimento dessa Tarefa. E aos nossos irmãos e irmãs que não resistiram a convocação, mas corresponderam de forma liberal e nos abençoou com ofertas para
que pudéssemos fazer o Banquete da Paternidade. Você tem parte em tudo isso.

Ao Deus de toda glória o nosso louvor, a Jesus o Seu Filho, o nosso louvor, e ao Espírito Santo, o nosso
louvor. A Trindade Excelsa seja sempre o nosso: LOUVOR!
(Equipe Igarassu)

Um pouco da História em Retrato...

Um pouco da História em Retrato...

