
Olá Amada Amiga!!! Olá Amado Amigo!!! 
 
Quero compartilhar um pouquinho do que vivi até aqui, neste ano 
de 2012 e ainda o que está por vir. 
 
Então vamos lá... 

Desafios... 
Talvez seja o que mais vivenciei: desafios. 
 
Como estou responsável pelo trabalho de divulgação, mobilização 
da Semente da Paz, precisei enfrentar meus medos, e isso incluiu fi-
car na frente de  igrejas lotadas para falar sobre nossa Associação e 
desafiar os presentes a se envolverem na Tarefa.  
 
Nada fácil, para quem implorava para não ir para frente falar ao 
microfone... rsrsrs... Mas Deus vai dando da Sua graça e aos poucos 
vou vencendo e avançando. Glória a Deus!!! 
 
Apesar de algumas vezes ser bem desgastante, tem sido muito bom 
viajar e ter o privilégio de  conhecer pessoas novas. E como aconte-
ceu em Ribeirão Preto, rever amigos, como a Valérie e o Fernando 
e conhecer suas duas lindas filhas. Presentão de Deus!!! 
 

Nossas Viagens Missionárias... 
Em abril, levamos uma equipe de 35 pessoas para conhecerem de 
perto a Semente da Paz e a comunidade „Escorregou Tá Dentro‟. E 
foi um tempo precioso para todos nós que estivemos lá.  
 
E de 09 a 16 de setembro estaremos novamente em Igarassu-PE e 
seremos uma nova equipe de 25 pessoas servindo a Deus naquele 
local. É sempre muito bom ver as pessoas correspondendo àquilo 
que está no coração de Deus. 

Compartilhando um pouco... 
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AGOSTO/2012 

no caminho... 

“Está na natureza de Deus criar algo à partir do nada. 

Esta é a razão porque Ele não pode usar alguém que  

ainda não chegou a ser nada.” (Lutero) 



Minha Primeira Viagem Transcultural 
“A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus” 
 

 

Há alguns anos aprendi com meu pastores sobre a importância de 
ouvir a Deus em tudo. E algo que tenho como prática é sempre 
que há a oportunidade de ir para algum lugar, antes de dizer sim, 
a primeira coisa que busco fazer é ouvir o conselho de Deus e saber 
se Ele quer que eu vá. Porque o que irá me sustentar para não de-
sistir será a Palavra de Deus. E é exatamente a Palavra que me faz 
permanecer, mesmo quando tudo parece está ao contrário. 
 

E é por isso, que tenho escolhido ouvir a Deus. E há alguns meses a-
trás, estive com três amigas: Odete, a Dé; Karla, a Karlinha e ir. Ro-
sa, ouvindo a Deus sobre fazer uma viagem com o Pr. Paulo e ou-
tros irmãos para o Egito e Albânia. E quando Deus confirmou em 
Sua Palavra e testificou por meio do Corpo de Cristo, fiquei mara-
vilhada, pois, como alguns sabem, tenho o coração inclinado para 
a Albânia. Então, espiar a terra, parece um sonho. UAU!!! 
 

Sendo assim, no dia 23 de setembro estaremos indo para o Egito e 
Albânia, visitar nossos irmãos e irmãs que lá estão servindo a Deus e 
conhecer os trabalhos desenvolvidos por eles junto ao povo local. 
 

Por mais que o tempo de permanência em cada país seja curto, sei 
no entanto, que Deus compartilhará algumas coisas ao meu cora-
ção sobre a Tarefa nesses locais. Enquanto escrevo, meu coração 
enche ainda mais de expectativa.  

 

Ainda  há  o  desafio  referente  ao   valor   total   da   passagem: 
R$ 4.022,24, além do dinheiro que necessito para entrar no Egito, 
que é mais ou menos 1.000 dólares. É um valor bem alto para mi-
nha realidade, mas também sei que é a oportunidade de dar pas-
sos de fé, por isso, me apego nas palavras que Deus trouxe. 



Desafios de Oração 
 
ARIADNA  

» Começo pedindo oração pela minha pastora. Ela não está bem 
de saúde. ORE pela ação poderosa de Deus trazendo a cura e res-
tauração completa ao seu físico.   
 

VIAGEM MISSIONÁRIA DE CURTO PRAZO  

» IGARASSU-PE - 09 a 16 de setembro 

ORE pela equipe que estará servindo a Associação Semente da 
Paz, assim, como a Comunidade “Escorregou „Tá‟ Dentro”, que haja 
unidade gerada pelo Espírito Santo e que Deus no use para cum-
prir o que está em Seu coração com relação as crianças, mulheres e 
homens. 

ORE pelos preparativos: ministração da Palavra e todas as demais 
atividades. Há grande expectativa por tudo que Deus tem com-
partilhado.  

 

»EGITO / ALBÂNIA - 23 de setembro a 05 de outubro 

ORE pela equipe que estará indo: proteção e discernimento no es-
pírito para entender de forma particular o motivo de Deus ter le-
vado a cada um. 

ORE para que eu esteja atenta e sensível à voz de Deus e não per-
ca nada do que Deus quer falar. Preciso de muito sensibilidade es-
piritual para compreender, ver e ouvir o que Deus deseja compar-
tilhar. 

Ainda não tenho o recurso financeiro para a viagem. Peça a Deus 
que incline o coração de pessoas para se envolverem através de o-
fertas nessa Tarefa. 

 

Conto com suas orações.  

Obrigada pelo carinho e amizade. 

Deus abençoe a cada um.  

No amor de Cristo,                                                        

 Raquel Abiniel 


