Igarassu, 02 de abril de 2014.

"Canto com todas as minhas forças, depois de tantas
orações respondidas". (Salmo 13)

Queridos amigos e irmãos. Desculpem-me pela ausência das
minhas cartas. Não quero me justificar. Quero apenas que
saibam que mesmo sem escrever, tenho orado por vocês e
meu coração continua muito grato a Deus por todo apoio e
orações que fazem por mim diante Dele. Obrigada!
É muito bom escrever novamente sobre as coisas
maravilhosas que Deus tem operado aqui na Semente da Paz.
Quero compartilhar com você 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.
JANEIRO - Recebemos aqui em casa nossas queridas Odete
e Raquel Abiniel. São amigas preciosas e cuja presença nos
fortaleceu e animou em nossa caminhada. Elas vieram
desfrutar suas férias, mas o Projeto estava em plena
atividade. Puderam estar também com as crianças e ver de
perto nosso trabalho acontecendo.
Como acontece nos meses de janeiro e julho, nosso trabalho
com as crianças funcionou como uma "colônia de férias". Eles
vieram e durante todo o mês tivemos uma gincana. Foi muito
divertido!
FEVEREIRO - Com o fim das férias escolares preparamos
tudo para dar início ao ano de 2014. Infelizmente, nessa
época do ano temos uma baixa no número de crianças
atendidas pela Semente da Paz, porque algumas não
conseguem vaga na escola para o período da tarde. Mas,
graças a Deus, de todos os anos, esse foi o que tivemos a
menor perda. Abrimos novas vagas e embora a procura não
tenha sido grande nos dias de matrícula, temos hoje com 34
crianças.
MARÇO - O mês começou com o feriado de carnaval. Foi uma
oportunidade para estar no acampamento com os irmãos da
igreja local (Igreja Família Cristã), na cidade de Olinda. Foi um
tempo mais que especial! Eu, Valéria e dez adolescentes da

Semente da Paz participamos de forma integral. A igreja me
convidou para ser a pessoa responsável pelas ministrações do
acampamento, e para mim foi um privilégio e uma honra
estar ali compartilhando a Palavra de Deus com meus
irmãos. Tempo abençoadíssimo!!!
O resultado dos dias de acampamento foi a ligação de
nossos adolescentes com a igreja. Eles têm estado bem
interessados e participam dos cultos, mesmo quando eu e as
meninas não podemos ir! Sou a professora da sala de
adolescentes na EBD e eles também tem participado. Isso
muito nos alegra pois sabemos que é resposta de Deus às
nossas orações!
TRABALHO NA COMUNIDADE - Para honra e glória do nome
de Jesus, o discipulado com as mulheres, que acontece
semanalmente na comunidade, está cada dia mais forte e
mais abençoado! Temos ouvido o relato dessas mulheres e
visto com nossos próprios olhos as mudanças que Deus tem
operado em suas vidas.
Semana passada tivemos aqui em casa mais um C.H.A.
(Construindo uma Herança em Amor) com elas. Trata-se de
um encontro onde elas podem ouvir mais um pouco da
Palavra de Deus e também compartilhar o que têm aprendido
no discipulado. Esse encontro acontece uma vez por mês.
Nossa amiga Chantal foi a pessoa que compartilhou conosco
a porção da Palavra nesse ultimo encontro. Uma benção!
CULTO DOS ADOLESCENTES - Duas vezes por mês temos
aqui em casa um culto evangelístico para jovens e
adolescentes. Graças a Deus tem sido uma benção! Os
nossos adolescentes trazem os amigos da comunidade e
Deus tem usado pessoas para falar ao coração deles a cada
encontro.
OFICINAS - Essa semana começamos algumas oficinas com
as crianças. O objetivo é ensinar coisas novas e ajudá-las a
ter um tempo mais produtivo enquanto estão aqui. Serão
quatro oficinas: cuidados com o cabelo (Valéria), atividades e
jogos de coordenação motora e musical (Andréa), bijuteria
(Valéria) e jardinagem (eu). Será um desafio para mim! Embora
seja apaixonada por plantas, nunca foi algo que realmente fiz.
Quero começar com uma pequena horta e cultivar alface,

rúcula, cebolinha, etc. As crianças estão animadas e eu
também!! Se tudo der certo, na próxima carta mando as
fotos!!
MINHA SAÚDE - Como alguns sabem, no fim do ano passado
recebi o diagnóstico de que teria que ser submetida a uma
nova cirurgia para outra retirada de pólipos no nariz. Esse
diagnóstico veio do médico que fez a primeira cirurgia em
Goiânia, há quatro anos atrás. Fiquei muito triste quando
soube e preocupada pois seria uma cirurgia muito cara. Meus
pais me incentivaram a procurar outra opinião médica e um
amigo, aqui do Recife, me ajudou a fazer isso.
Em dezembro me consultei com uma especialista no assunto,
muito conceituada em Pernambuco. Ela me disse que não
acreditava que a cirurgia seria de fato necessária e optou por
um tratamento via medicamentos. Peço que orem por isso, por
favor. Espero ter uma outra consulta com ela ainda esse mês
de abril para saber se os remédios estão fazendo o efeito
esperado.
Termino esse informativo, mais uma vez, declarando o meu
muito obrigada por todo o seu apoio e orações. Meu coração
está descansado no fato de saber que Ele mesmo se
encarrega de abençoar sua vida com muito mais do que você
tem me abençoado.
Grande abraço,
Keila Carneiro

(81) 9972-8919 / (81) 8203-1775

Bradesco - Ag. 2344 - 2 / C.Corrente. 0013582-8

