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2014, e a todo vapor...
Olá Queridos Amigos e Queridas Amigas!!!
Apesar de ser um mês de férias, o mês de janeiro foi recheado de acontecimentos:
A

chegada da Raquel que veio passar parte de suas férias conosco foi pra nós e
para as crianças um grande presente. Uma alegria só!!!
O

encontro das Famílias no inicio do mês foi um evento pra gente começar o ano
dando as mãos uns aos outros, nesta interação familiar que é um dos objetivos do
nosso trabalho.
A

visita da Odete veio nos trazer o conforto maternal que só ela poderia nos dar,
quanta alegria, quanta risada gostosa e o calor emanado da comunhão com Deus
através da vida dos irmãos .
Gincana,

uhuuu, foi uma festa nossa gincana de férias, muitas brincadeiras,
desafios, uns alcançados outros nem tanto, rsrs, muita bagunça e alegria. No final
todos saímos ganhadores, não só da experiência mas da alegria de brincar juntos.
De

voltas as atividades, voltamos com o culto dos adolescentes que acontece a
cada 15 dias aqui na Semente da Paz na sexta-feira a noite, e neste primeiro culto
pudemos ouvir a palavra que Deus nos trouxe através da Raquel Abiniel, foi uma
benção. Retomamos também as reuniões de discipulado falando sobre oração.
Muito Bom!!!
Resumidamente

nossos dias tem sido de muito trabalho, muitas noticias algumas
não tão boas, outras nos alegra o coração. Tivemos que nos despedir de Cleiton e
Cleison, os famosos gêmeos, eles atingiram nossa idade limite, 17 anos, estiveram
conosco desde o início, mas acreditamos que estaremos juntos através do culto dos
adolescentes.

Orem conosco
Orem

conosco pelo despertamento de nossos adolescentes, orem pelo
encontro deles com Cristo, pois entendemos que só este encontro pode
transformar suas mentes e livrá-los de escolas erradas.
Orem

pela unidade familiar, temos testemunhado muitas histórias de
abandono por parte dos pais, sei que não é um dado novo, mas é algo
que temos que orar (existe uma situação onde o pai esta pedindo a casa
pra mãe e ameaçou colocada-la pra fora com dois filhos dele)
Orem

por capacitação, neste começo de ano temos muitos projetos, o
ensino da Palavra, oficinas cultos e recreação, tudo isso demanda
capacidade da parte de Deus e queremos avançar na dependência Dele.

Dia de reunir as famílias de
todos os alunos do Projeto.
“Encontro das Famílias”

Orem pela Tamires, ela tem se relacionado com um
rapaz e entendemos que isso não pode ser de forma
nenhuma saudável para ela. Orem por seu relacionamento
com Jesus, que ela se sinta suprida Nele.


Estamos programando levar 4 de nossos adolescentes
para o retiro de Carnaval da igreja local, orem para que
esta experiência marque a vida deles ( Eliane, Tamires,
Marcelo e Raquel).


Orem pela Raquel e sua família, ela tem vivido uma
situação difícil, nos últimos meses ela tem morado com o
pai e eles tem tido muitos atritos, ela é uma menina
inteligente e muito meiga, mas tem muitos problemas
onde inclusive precisa de disciplina e ele não tem
conseguido aplicar. Orem pela relação dos dois e que ele
se posicione como pai.


Orem pelos novatos, abrimos algumas vagas neste
período e estamos esperando aqueles que o Senhor
separou para nos presentear, orem pela adaptação deles e
que nenhum dos que o Senhor nos confiar desista.


Obrigada por seu envolvimento, obrigada pelas suas orações.
Abraço.
Em Cristo e por Ele,
Valeria Faria.

Dele, por Ele, e para Ele ...
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o
sino que retine.
E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos
os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse
amor, nada seria.
E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o
amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
Não se porta com indecência, não busca os seus interess es ,
não
se
irrita ,
nã o
s us peita
mal;
Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
(...) (1corintios 1-7)

