Carta Informativa - Julho/Agosto 2010
Igarassu-PE, Agosto de 2010.
Olá querido(a) irmão(ã)
A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mais uma vez ao escrever, espero sinceramente que esta o(a) encontre desfrutando do amor e presença de Deus e de
saúde. Tentarei ser breve, mas não posso deixar de compartilhar daquilo que estou vivenciando em Cristo.
“Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas,
cisternas rotas, que não retém as águas.” (Jr 2:13)
“Todas as minhas fontes são em Ti.” (Sl 87:7b)
Há algum tempo, percebi que estava cansada, sedenta, seca e exausta, e assim, cheguei a uma conclusão, clara que a
luz da palavra de Deus e direcionada pelo Espírito Santo: Estava cavando cisternas rotas, e infelizmente, tinha deixado a
Fonte de Águas Vivas, o Manancial de Vida. Mas talvez você me pergunte: Como isso é possível? Simples, priorizando todos
os outros afazeres, amizades, família, ministério e tudo mais e deixando o Senhor de lado. Triste!
Parei! E percebendo que só posso está 100% satisfeita em Jesus, sendo Ele toda minha Fonte inesgotável de satisfação,
arrependida, voltei-me pra Ele. E olhando, bebendo e refrescando junto à Fonte, onde encontro descanso, refrigério e vejo a
vida com lindas cores, vou prosseguindo. Denominei o tempo que estou vivendo na minha vida com Deus, como tempo de
SECAR AS FONTES, parar de cavar cisternas rotas e voltar-me totalmente para o Manancial de Vida.
Não sei se você, como eu, tem cavado cisternas rotas, mas o(a) encorajo(a) a expulsar, enterrar de sua vida toda fonte
errada e voltar, e saciar-se em Jesus.
Lembrei de uma expressão: “No fundo do poço” e entendi o porquê a pessoa chega neste nível, mesmo aqueles que já
caminharam com Jesus. Ficar buscando satisfação em cisternas rotas (buscando satisfazer sempre o “eu”), a tendência é ir
cada vez mais para o buraco, pois a água que agora satisfaz logo acaba, já que cisternas rotas não retém a água. E é evidente
que você vai querer mais, pois nunca estará completamente satisfeito e vai cavando, e assim, indo mais e mais para o fundo
do poço. Mas somente em Jesus seremos saciados, mataremos nossa sede. Ele é a Água Viva. Que como o salmista,
possamos dizer: “TODAS AS MINHAS FONTES SÃO EM TI.” Deus nos ajude nas nossas jornadas. Amém!!!
E agora é hora de Compartilhar um pouquinho do que Deus continua a fazer na Semente da Paz. Vamos lá!!!

AGOSTO

♥CAMPANHA DA FAMÍLIA:
JULHO – INTENSO
Como na primeira quinzena foram as férias na escola, deixamos
nossa turminha aproveitar a maior parte da manhã com brincadeiras.

♥PALESTRA SOBRE HIGIENE BUCAL:

Iniciamos o mês com uma palestra sobre cuidados com os dentes realizado pela Dra. Ana Patrícia, da Igreja Congregacional de Boa Viagem, em
Recife. Cada um ganhou da Semente Paz um kit
com: estojo, escova de dentre e creme dental.

♥UNIFORME (FARDAMENTO)

PRONTO! Nossos irmãos da Igreja Batista da Paz, em
Goiânia-GO, levantaram uma oferta especial
para compra dos uniformes, ou como chamam
aqui, fardamentos. Cada um recebeu: 2 camisas, 1 bermuda, 1 par de meias e 1 tênis.

♥CURSO DE COMPUTAÇÃO

A Associação comprou 4 computadores usados e ganhou 2 novos,
com isso, começamos o curso básico de computação.

♥ACRESCENTANDO PESSOAS ESPECIAIS:

E o Senhor tem feito isso pela Associação e pela expansão do Seu
reino nesta cidade. Dona Lindalva, presente de Deus pra nós é mãe de
dois dos nossos adolescentes e está a 2 meses nos auxiliando na cozinha,
tem sido uma grande bênção tê-la conosco. Outro presente de Deus é o
Samuel (filho mais velho da dona Lindalva), ele voluntariou-se para dar
as aulas de computação. Orem por esta família, pois dona Lindalva
divorciou-se de seu marido que a trocou por uma outra mulher e
percebemos todos muito feridos e precisando de nossas orações.

Dia 02 de agosto começamos a Campanha da Família, a Keila tem
ministrado em cima deste tema. Cada criança notou num papel o que
gostaria que mudasse na sua família e temos apresentado a Deus cada
um desses pedidos. OREM para que salvação de Cristo chegue em
cada lar. E que nossas crianças e adolescentes possam proclamar, as
palavras de Josué: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." (Josué
24:15c)

♥GRATIDÃO!!!

Graças a Deus e a cada um que tem ofertado, intercedido,
encorajado esse ministério. E cito aqui o nome de dois de nossos
amigos, o casal suíço, Heinz e Chantal, são os donos da chácara onde
moramos e funciona o projeto. Eles têm sido divulgadores incansáveis
desse ministério na Suíça e têm abençoado a Associação de uma forma
muito linda. E por último nos abençoaram com a criação de um site:
www.semente-da-paz.com. Glória a Deus por tamanha disposição em
servir e dedicação à obra de Deus.
E graças a Deus por cada um que tem sido tão preciosos amigos, e
quero destacar alguns que tem escrito, ligado, aconselhado: ir.
Matilde, ir. Maria do Amor e família, Flavinha, Luiza e Ritinha (todas
da IBPaz), tia Telma, tia Janete, Naiany, minha prima Keile e minhas
amigas, Cacau e Jackie, todas sempre presente, apesar da distância. E
claro minha preciosa família, meus pais e irmão, tão presente e
dedicados. E a você meu(minha) irmão(a) MUITO OBRIGADA pela
dedicação através da intercessão e das ofertas. Sou muito grata a Deus
por sua preciosa vida.
Bom, como você pode ver, temos muito para nos alegrar e com
certeza a maior alegria é saber que a mensagem cheia de esperança, as
boas novas da salvação, tem sido pregada. E cremos que nosso Deus
que começou a boa obra na vida de cada criança, há de completá-la até
o Dia de Cristo Jesus, conforme está escrito em Sua preciosa Palavra
(Filipenses 1:6). A nós, basta continuar semeando, regando, pra
colher os belos frutos.
A Deus, nosso Amado Pai, seja toda honra, glória e louvor para todo o
sempre. Amém!!!
Abraço, no amor de Cristo,
Raquel Abiniel

