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Olá Queridos Parceiros e Queridas Parceiras da Tarefa.
Esperamos que esta os encontre bem e experimentando da vida de Deus, que nos dá fôlego para prosseguir em nossa
caminhada.
Peço pertdão pela longo tempo sem notícias. Mas nas próximas páginas vocês ficarão por dentro do que está acontecendo e
aconteceu na Semente da Paz. E nada melhor para nos contar do que as obreiras locais.
Por isso, vou dividir com vocês relatos de 3 das obreiras da Associação, de forma mais resumida possível.
Fica aqui nosso agradecimento por não desistirem e assim, permanecerem conosco, investindo na vida de nossas crianças e
adolescentes e daquelas que tem sido canal de Deus para a vida dEle fluir, Irla, Keila, Valéria, Andrea e Deborah.
Deus os abençoe muito mais.
Nosso abraço.
No amor de Cristo e por Ele,
Raquel Abiniel

Por Valéria Faria

2014 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.

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

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 colocá-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.
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. 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.
Obrigada por seu envolvimento, obrigada pelas suas orações.
Abraço.
Em Cristo e por Ele,

Valeria Faria.

Por Irla Melo

Palavras tem vida..
Ensina-nos Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos 90:12
Precioso(a) amigo(a)
Meu coração se alegra com esse novo contato! Ao longo do tempo, a experiência nos tem ensinado a
valorizar esse momento, o de compartilhar. E ser sempre grata a Deus pelo que Ele tem feito, e a você,
que de alguma forma nos tem acompanhado nessa caminhada.
Iniciamos o ano com a ideia de, em nosso momento devocional, colocarmos as crianças e adolescentes
para “ministrarem”. Eles compartilhariam conosco aquilo que aprenderam, e estariam relembrando a
palavra que mais tocou o coração deles. Qual não foi a nossa alegria, perceber que cada um tinha
alguma coisa pra falar! Do mais tímido, ao mais extrovertido, todos apresentaram alguma experiência
com base naquilo que tinham aprendido, do que Deus havia lhes chamado a atenção. É impressionante perceber aqui o quanto Deus é
fiel em sua Palavra, quando diz que ela não volta vazia!
O mesmo, de certo modo, aconteceu com o grupo de mulheres da comunidade, que está sendo discipulado. Elas compartilharam
experiências, e relataram o quanto aprender sobre as Escrituras, tem feito diferença em suas vidas. Comportamentos modificados,
atitudes que outrora seriam tomadas de um jeito, foram alteradas positivamente pela sabedoria da Palavra. Elas tem aprendido a crer
num Deus que aperfeiçoa o caráter, e tem estado muito felizes com o Ele tem feito em suas vidas e relacionamentos!
O mês de janeiro também foi marcado pela nossa tradicional gincana de férias, que este ano teve a participação especial de amigas
queridas, que mesmo à distância tem um envolvimento profundo com o nosso ministério. Obrigada, Raquel e Odete, por abrilhantarem
esses dias nos visitando! As crianças, como sempre, amaram, e se divertiram bastante!
Fevereiro foi o mês de recebermos os nossos novos alunos. Davi, João Vítor, Mateus e Raissa, são as nossas mais recentes e preciosas
“aquisições”. Eles são lindos, e já muito amados! E tem evidenciado uma boa adaptação.
No momento temos matriculadas 34 crianças/adolescentes, destes, cinco são da comunidade a qual me referi anteriormente, o
condomínio “Caminho das Águas”, do programa "Minha Casa, Minha Vida", bem próximo à nossa associação. Tem sido uma experiência
desafiadora pra nós! São famílias de uma comunidade diferente da que já estamos habituadas a trabalhar. Por favor, nos apoie em
oração!
Depois de um tempo de descanso (férias em fevereiro), retomo às minhas atividades, com o coração grato por Deus ter me permitido
ver família, parentes e amigos muito queridos, que me receberam com muito amor e carinho. Minha gratidão a cada um deles!
Abraço carinhoso,

Irla Melo
Por Keila Carneiro

O que Deus tem feito..
"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.
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. Tratase 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.

Recebendo nossos Amigos:
Heinz e Chantal

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
Presente que ganhamos para nossa turma:

Um lindo parquinho!!!

A Semente da Paz é mantida através de
apadrinhamento.
Participe você também dessa Tarefa!!!
Apadrinhe uma criança ou adolescente.
Contato: Raquel Abiniel (62) 3224-1503
E-mail: semente@familiadapaz.com.br
Facebook: Semente da Paz

