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Pra Começar...
Olá nossos amigos e amigas que estão avançando conosco nesta Tarefa.
Somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês.
Esperamos que estejam vivendo de modo digno do nosso Senhor, e que
apesar de todas circunstâncias ao redor, estejam firmes, amando e servindo ao Senhor.
Apesar dos dias difíceis que vivemos, Deus nos deu momentos de alívio.
E é incrível como nosso Deus tem prazer em usar outras pessoas, outros
que são parte do Corpo para proporcionar tempos de alívio.
Foi assim com Jesus, Deus proporcionou ao Seu Filho momento de alívio
no meio da dor, do sofrimento, e indo no Caminho carregando a cruz
para cumprir o Seu chamado, encontrou alguém, Simeão, para dividir por
alguns momentos a cruz e assim, sentir um pouco de alívio.
Vamos avançando, olhando para o Autor e Consumador da nossa fé,
Aquele que suportou todas as dores por Amor a nós e que deu a Sua
Preciosa Vida e nos chama, como discípulos a fazermos o mesmo.

“Para que eu seja eu mesmo,
tenho de negar-me a mim
mesmo e dar de mim em amor
a Deus e aos outros. A fim de
ser livre, tenho de servir. A fim
de viver, tenho de morrer para
a minha própria
autocentralidade. A fim de me
encontrar, tenho de perder a
mim mesmo no amor”.
(John Stott)

Amados e Amadas, abaixo compartilhamos mais um pouco do que temos
vivido.
Nosso abraço recheado de amor e carinho por permanecerem conosco.
Vocês não tem ideia do quanto isso é importante.
Muito obrigada.
No amor de Jesus Cristo,
Família Semente da Paz.

E por falar em alívio...
Recebemos visitas bem especiais nestes últimos meses.
Estiveram conosco, nossos queridos amigos e irmãos em Cristo e pastores da Comunidade Sobrenatural
em Morrinhos-GO, Pr. Miguel Estevão e Nery Fonseca. Foi um tempo de bálsamo para nós tê-los
conosco.
E dias depois, recebemos também a visita pastoral de nossos amados pastores, Pr. Paulo de Oliveira e
Pr. Paulinho Madureira. Como é bom está com parte de nossa família. E ainda nossas crianças e
adolescentes foram agraciados com brinquedos: carrinho de controle remoto para os meninos e para as
meninas, bonecas; além de muita pizza e coca-cola. Imagina a alegria da nossa Turminha. Tudo isso foi
possível porque nossos irmãos da Igreja Batista da Paz em Goiânia-GO, levantaram uma oferta especial
para homenageá-los pelo Dia da Criança.
E na semana, recebemos nossa querida Odete, que veio passar uns dias deliciosos conosco. E assim,
Deus vai cuidando de nós através do Corpo de Cristo.

Mais momentos...
CHA COM AS MULHERES
Nosso momento singular!
Dessa vez com a presença da Pra. Nery Fonseca, que ministrou e
trouxe uma palavra de edificação e de cura às nossas amigas, vizinhas
queridas e muito amadas mulheres!
Para quem ainda não sabe, o CHA (Construindo uma Herança em
Amor) com as mulheres, é nosso momento particular com elas de
compartilharmos e aprendermos juntas.

CULTOS DOS ADOLESCENTES
De quinze em quinze dias realizamos um Culto voltado especialmente
para os adolescentes. E Deus tem acrescentados outros adolescentes. E
esse tem sido um tempo muito especial.
Em um desses cultos, o Pr. Miguel ministrou sobre a Paternidade de
Deus, onde essa juventude pode se entregar ao Deus Pai.
É tão lindo perceber o quanto eles estão aprendendo a valorizar e amar
esse tempo na Palavra.

A OFICINA DE CAMISETAS
Continuamos com a produção de camisetas feitas pelas mulheres e
nossas Amigas da Comunidade: Cleide, Lila e Janaína.
Fim de mais uma etapa! Graças a Deus elas têm se empenhado e
mostrado que são guerreiras até mesmo no bordado.

1, 2, 3, 4 ANOS
No dia 14 de novembro comemoramos 4 anos de Associação Semente
da Paz. Teve bolo e muita gratidão a Deus.
Nossa festa está por vir! Sinta-se convidado!!!!!!

E VAMOS AVANÇANDO...
Dia a dia continuamos aplicando a Palavra de Deus, e levando nossas
crianças e adolescentes a conhecer a Jesus de uma forma pessoal e real.
E assim também conhecer sua identidade e chamado. E também a sonharem, sim, sonharem, pois o Autor da Vida, já desenhou sua história
e que precisam percebe esse desenho.

E STAMOS NAS REDES...
Blog: sementedapaz2009.blogspot.com.br
Facebook: Associação Semente da Paz
Twitter: @Semente_da_Paz
E-mail: contato.igarassu@hotmail.com
semente@familiadapaz.com.br

"O teste de moralidade de uma sociedade, é o que
ela faz com suas crianças."
(Dietrich Bonhoeffer)

Até mais.
Família Semente da Paz

