
NO CAMINHO                      

Olá!!! 
 
Na semana que passou, de 21 a 29 de abril, estivemos na cidade 
de Igarassu-PE, desfrutando de um tempo de comunhão, através 
do serviço.  
Fomos marcados por tudo aquilo que Deus realizou em e através 
de nós. Voltamos lesionadas, lesionados pelos rosto de nossa Ta-
refa, suas histórias, pelo partilhar da equipe, pelas palavras minis-
tradas. Jamais seremos os mesmos, jamais alguém que toque a 
Deus seja através de pessoas ou de Sua Palavra, continua do mes-
mo jeito.  
Glória a Deus que nos desconstrói para nos moldar à forma de 
Seu Filho, nosso Amado Noivo, Jesus, o Cristo. 
 
Lembrar dos rostos alegres de nossas crianças e adolescentes per-
nambucanas, no meio de histórias cheias de dor, nos faz pensar 
na forma como temos vivido. Quanto há de gratidão por tudo 
que temos?  
Muitos daqueles com quem convivemos nesses dias não tem na-
da, e digo sobre o básico para sobreviver; e mesmo assim,  en-
contramos rostos que nos retratam esperança no meio da dor.  
E a frase ao lado que ouvimos na ministração do Angelo (Monte 
Mor-SP) sobre a “Preparação da Noiva para a 2ª Vinda de Cristo” 
é um retrato da forma como devemos olhar com esperança pelo 
que há de vir, pois o nosso Noivo, vem. E é aí que está nossa ES-
PERANÇA!!! 
 
Que possamos viver na expectativa do vinda de Cristo, como A-
migos do Noivo, não tendo nossos corações nesta terra, mas na 
eternidade, focado em Deus, o motivo de vivermos. 
 
Nas próximas páginas  você lerá um pouco do trabalho que reali-
zamos . 
 
E nossa gratidão a Deus por seu envolvimento no cumprimento 
da Tarefa. 
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“O  que  você  tem  de  
esperança para o futuro 

define  seu  presente.” 

(Angelo Bazzo) 



Entendemos o privilégio que Deus nos dar de servi-lo e por isso, não perdemos nenhuma 
oportunidade de expandir o reino de Deus na cidade de Igarassu. 
Sendo assim, atuamos em diversas áreas para alcançarmos não só as crianças e adolescentes 
da Semente da Paz, mas também suas mães, e a comunidade do ‘Escorregou Tá Dentro’ de 
forma geral.  
 
ATENDIMENTO MÉDICO - Dr. Denison Santos (Goiânia-GO) esteve atendendo, nós 
períodos da manha e à tarde, tendo como auxiliar a enfermeira Alline. Como é gratificante 
ver crianças e adolescentes recebendo atendimento de forma digna, mesmo sendo num 
consultório improvisado. 

 
 
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - algumas crianças, adoles-
centes e mães tiveram atendimento nesta área com a Dra. He-
loísa Teodoro (Brasília-DF). 
 
 
 

ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS - Foi recheada de ministração da Palavra, recrea-
ção, muito bate-papo, e também tivemos no último dia apresentação de uma peça teatral: 

“Um grito de Socorro”, e palestras sobre sexualidade e saúde. 
 
 



ATIVIDADES COM AS MULHERES - No período da tarde algumas mulheres da co-
munidade, estiveram presentes para o tempo de ministração da Palavra e também tempo 
especial de compartilhar em grupos pequenos. Enquanto isso, seus filhos eram cuidados 
por algumas voluntárias. 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNIDADE – Aconteceu diariamente o trabalho de visitas 
na comunidade. Divididos em grupos estivemos entrando de 
casa em casa levando a palavra de Cristo. 

 
INTERCESSÃO E PALAVRA: Tu-
do que contemplamos Deus fazer, foi 
regado por muita intercessão. No pe-
ríodo da manhã, sempre tinha um 
grupo ouvindo a Deus e interceden-
do por todo trabalho.  
No período da noite como equipe  
fomos reabastecidos pelas palavras 
cortantes de Deus, ministradas pelo 
Angelo e Carol, tema: A Preparação da Noiva para a 2ª Vinda de Cristo. Saímos mais fa-
mintos e sedentos pelo Noivo!!! 
 
A EQUIPE - Uau!!! Presente de Deus!!! Como comunidade local, uma 
das coisas que temos aprendido na Escola Dominical sobre Comunhão é 
que uma das características é associar com outro no propósito que tem 
para nós. E podemos dizer: ‘Deu liga!”  
Que equipe especial, madura e equilibrada. Cada um único no seu jeito de ser. Como foi 
gratificante e encorajador compartilhar, trabalhar com irmãos e irmãs, amigos, amigas tão 
cheios de Deus e de alegria por servir.  
Glória a Deus pela vida de cada um que fez parte desta história em Igarassu nesses dias. E 
fica também nosso de elogio de forma especial, Odete e tia Anita, que preparam com tan-
to amor comidas, maravilhosas para nós e as crianças. 
 
Até breve... Pelo Reino e pela volta do Noivo                                         (Equipe Igarassu) 


