
 

NOTÍCIAS, Junho/2014 

Graça e paz a todos.  

 

Graças a Deus tudo vai bem, muitas saudades de todos os irmãos em Cristo. Espero que   

estejam bem. 

 

Batismo 
 

Nossos dias tem sido marcados por muitas alegrias. O  batis-
mo de 4 pessoas da nossa comunidade, a entrada de novas 
crianças e o amadurecimento de algumas nos faz avançar.  
  

Adolescentes 
 
No sábado passado (7/06) fez um ano que iniciamos um trabalho extra com os adolescentes 

e tem sido muito bom esse tempo com eles. Graças a Deus vários adolescentes que por     

vários motivos não podiam frequentar a Associação tem tido a oportunidade de ouvir a    

Palavra de Deus.  

 

Tenho buscado me aprofundar neste universo teen, em função disso viajei novamente para 

São Paulo para participar do XV Encontro de Lideres e Pastores de jovens e adolescentes do 

ministério Jovens da Verdade. Foi um tempo muito rico, como no ano passado, tive a        

oportunidade de conhecer outros líderes e fazer contato, conhecer algumas ideias que estão 

sendo implantadas nesta área. E com certeza é um escala de Clamor e dependência de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas 
 

Tenho me dedicado também as oficinas de artesanato e beleza, tanto com as crianças do 

projeto quanto com as mulheres, na oficina de sandálias que estamos fazendo com parceria 

de uma irmã da Igreja de Abreu e Lima. 



 

De forma pessoal 
 
No campo pessoal graças a Deus vai tudo bem, sem muitas           

novidades. Minha saúde vai indo bem, minha família está bem e   

graças a Deus, no mês de maio aconteceu o batismo da minha irmã 

mais velha e minha sobrinha. Estou muito feliz e sei que são as    

promessas de Deus se cumprindo em minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cleide, uma das mães de nossas crianças que vive um drama com a dependência do álcool, temos 
visto milagres acontecerem através de seus passos em direção a recuperação. Mas ainda há muito o 
que avançar pois o caminho é longo, ela tem cinco filhos lindos, que sofrem bastante com a doença 
da mãe. Orem por eles e por ela. 
 

 Nossos adolescentes, alguns estão passando por crises que acabam dificultando um pouco a   
firmeza da fé deles. Orem pela revelação de Cristo a cada um deles e que eles consigam focar na    
Eternidade do amor de Deus. 
 

 Algumas crianças precisam de uma atenção especial: Matheus é um garoto que tem bastante  
resistência ao evangelho temos orado muito por ele. João Vitor tem uma história de rejeição por  
parte da mãe e mora com a avó, que pelo que percebemos, apesar de ser evangélica não dá um bom 
testemunho e isso dificulta a abertura da criança pro Reino. Orem por eles.  
 

 Orem pelos novos moradores do Condomínio que inaugurou aqui perto, temos algumas crianças 
de lá, porém as mães são bem resistentes a nossos convites de participarem das programações. Orem 
por essa aproximação. 
 

 Orem pelo nosso tempo de recesso, vamos ter uma pequena pausa em julho, orem para que seja 
um tempo tranquilo para as crianças e que tenhamos paz e descanso para dar continuidade ao     
trabalho. 
 

Agradeço as orações feitas por mim, e peço que continuem orando para que eu encontre a         

plenitude da vontade perfeita de Deus.  

 

Um grande Abraço a todos! 

 

Valeria Faria 

 

 

Vamos Orar!!! 
 

Nossas orações são constantes por: 


