
Igarassu, 04 de junho de 2012.
 

"Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de 
alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança 
a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus 
feixes". (Salmo 126.5-6)

  Não há como semear, senão com lágrimas, porque a 
semeadura precede a colheita. Esta é a ordem: primeiro a 
semeadura, depois a colheita. Semear chorando é semear 
sem saber que vai colher, até mesmo contra a esperança de 
colher, como quem lança pão sobre as águas (Eclesiastes 
11.1). Semeia assim aquele para quem plantar faz parte do 
seu estilo de vida. Não importa se valerá a pena ou não: ele 
planta. 

    Tenho pensado nessa porção da Palavra de Deus. Confesso 
que às vezes sou tentada pela impaciência e meu desejo é 
contemplar de imediato os frutos. Mas... A nossa impaciência 
precisa ser vencida pela fé. Fé que nos faz enxergar os frutos, 
à medida que a semente é engolida pelo solo. Sou uma 
semeadora. Essa é a minha tarefa! Aliás, essa é a nossa 
tarefa!

   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.

 ABRIL - Recebemos aqui em casa três amigos que muito nos 
ajudaram na Associação: Kid, Eduardo e Manoel. Esses 
valentes vieram de Goiás para trabalhar em uma pequena 
reforma na casa. Foi muito trabalhoso, mas também muito 
bom!! Sou imensamente grata a Deus pela vida deles e por 
terem deixado nossa casa mais linda do que já é. Obrigada!!!

   Com a casa pronta e bonita, abrimos as portas para receber 
36 pessoas que vieram de São Paulo, Goiás e Brasília para um 
tempo de trabalho com as crianças/adolescentes e a 
Comunidade do 'Escorregou, Tá Dentro'. Me faltam palavras 
para falar desses dias com essa equipe... Foi algo de Deus 
para todos nós!!! Além da comunhão pudemos entrar nas 
casas de muitas pessoas, orar por elas, conversar e 



compartilhar do amor de Deus. Uma outra benção foi a 
presença do Dr. Denison, pediatra, que atendeu nossas 
crianças e adolescentes e também seus irmãos e irmãs. Uma 
equipe maravilhosa! Tenho certeza que foi um ótimo tempo 
de plantio e que a colheita será abundante, para a glória de 
Deus Pai!

   Com a vinda da equipe, a notícia da Associação se 
espalhou. Mui tos se juntaram a nós at ravés do 
Apadrinhamento das crianças/adolescentes, e assim nossos 
recursos aumentam. Uma outra benção é que Deus 
respondeu mais uma de nossas orações e a família Semente 
da Paz vai aumentar!!! Três pessoas se juntarão ao trabalho a 
partir do mês de julho. Isso é muito bom!!!!! Muito bom!!!! 
Graças a Deus teremos mais pessoas e assim poderemos 
ampliar nossa área de atuação junto à Comunidade.

   Continue orando. Deus tem ouvido suas orações!Ele é fiel e 
tem pleno interesse de que vidas sejam salvas nesse cidade.

JUNHO - No próximo dia 19 estarei indo pra Goiânia, para 
uma cirurgia de retirada de um mioma. Nada complicado, mas 
requer repouso. Por favor, ore também por isso. Preciso que 
Deus aja em favor dos recursos para essa cirurgia, e que tudo 
ocorra em paz. Só volto para Igarassu no dia 31 de julho. Peço  
que estejam orando pela vida de Valéria e Irla, que assumirá 
toda a responsabilidade pelo Projeto. Como neste tempo 
estaremos recebendo as novas pessoas da equipe, peço que 
orem para que esse momento seja benção na vida de todos 
nós.

   Mais uma vez, 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) 3545-0863

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

   




