Igarassu, agosto de 2014.

"A amizade de Deus é para seus adoradores. São esses em
quem o Senhor confia". (Salmo 25.14)
Amados amigos e irmãos. Mais uma vez escrevo este
informativo para que a nossa alegria seja completa em Deus,
que tanto tem nos abençoado aqui em Igarassu/PE, dentro e
fora do nosso trabalho na Associação Semente da Paz. Nunca
vou me cansar de agradecer a Deus por suas vidas e pela
maneira maravilhosa como Ele tem nos unido por meio das
orações e de seu apoio financeiro. Obrigada!
Essa é mais uma oportunidade de compartilhar com vocês
alguns momentos e histórias do meu trabalho e desejo, de
todo o coração, que você se alegre comigo e glorifique o
nome do nosso Deus.
JUNHO - Recebemos aqui em casa uma equipe de
missionários da JOCUM/ Uruguai. Foi um tempo bem curto o
que passaram conosco, porém muito proveitoso e especial.
Como sempre, nossas crianças amaram estar com eles!
Apesar da diferença da língua (apenas uma brasileira na
equipe), eles se entenderam muito bem!!! Não dá pra explicar
isso... coisas que nosso Pai do Céu faz!! Nessa visita, nossos
amigos jocumeiros tiveram um tempo específico de oração
pela nossa equipe, nos honraram lavando nossos pés e
orando por nós. Também tiveram um tempo de oração e
ministração sobre a vida das crianças e adolescentes. Foi um
momento forte e que marcou muito a todos nós.
JULHO - Como acontecem todos os anos, no mês passado
paramos para um pequeno recesso, a fim de renovar as
forças. Passei uma semana no Mato Grosso, visitando uma
amiga e depois, fui até o Maranhão para trazer até Igarassu
um carro que o pai de Irla deu a ela. Apesar de cansativo, os
1.800 km de São Luís à Igarassu foram tranqüilos e a viagem
muito boa, graças a Deus! Ter esse novo carro é uma benção.
Apesar de não ser um veículo da Associação, ele acaba
sendo bastante usado, uma vez que nossa Kombi vive
apresentando problemas mecânicos. As atividades foram
retomadas no dia 21/07.

TRABALHO NA COMUNIDADE - Uma ótima notícia que quero
compartilhar é que para honra e glória do nome de Jesus,
tivemos 4 pessoas da Comunidade do Escorregou Tá Dentro
sendo batizadas. Isso é uma grande vitória!! Nosso coração
em muito se alegrou com esse presente de Deus!!
Além do trabalho diário com as crianças aqui na Semente da
Paz, culto noturno com os adolescentes, também continuamos
com o discipulado das mulheres, que acontece semanalmente
na Comunidade e está cada dia mais forte e mais abençoado!
Nosso próximo desafio é começar um trabalho com os
homens. Ore para que Deus levante irmãos (homens) para nos
ombrearem nesse desafio.
OFICINA DE LEITURA - Esse semestre um outro desafio
surgiu diante de mim: criar e incentivar as crianças a se
interessarem por uma Roda de Leitura. Já tivemos dois
encontros e até agora o grupo que está comigo (8) tem
demonstrado interesse
por essa nova Oficina. Preciso que
você ore pois elas têm
uma dificuldade enorme de
concentração e um grande desinteresse por leitura. Me sinto
desafiada!!!!!!
MINHA SAÚDE - Preciso fazer uma outra consulta no próximo
mês, para saber como está o tratamento contra os pólipos
nasais e a alergia. Continuo fazendo uso dos remédios que a
médica receitou, mas confesso que não tenho visto mudanças
significativas. Ainda tenho sintomas fortes de
comprometimento da respiração, porém, continuo crendo na
intervenção divina para que não necessite de outra cirurgia!
Por favor, peço também que orem pela saúde da minha mãe e
da minha tia Dorcas, que está em um estado avançado de
câncer. Tem sido difícil saber que ela está cada dia mais
prostrada por conta da enfermidade. Meus pais estão
cuidando dela e tem sido muito difícil para eles.
Termino esse informativo, mais uma vez, declarando
muito obrigada por todo o seu apoio e orações.
Grande abraço,
Keila Carneiro
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