
“...Venha a nós o teu Reino...” 
 

Querido (a) 
 

Já faz um tempo que esta expressão arde em meu coração. Pensar no Reino de Deus me traz um 

grande consolo! Contudo, sei que os desafios que envolvem o avanço dele neste mundo,  implicam 

em inúmeros desafios. Vim compartilhar alguns deles em nosso limitado, mas tremendo ministério, 

aqui na Semente da Paz. 

Ansiando pelo reino 

 
BOLETIM INFORMATIVO 

 

Nossas Crianças e Adolescentes 

Igarassu-PE, Outubro/2014 

Nossas crianças e adolescentes tem sido impactados com ensinamentos             

relacionados a “como vencer identificar a ação do inimigo”, “armadura de Deus”, 

histórias missionárias, etc. Tem sido um tempo desafiador, uma vez que tudo tem 

íntima relação com o que enfrentam no dia a dia delas. 

O Discipulado e o CHA com as Mulheres 

O discipulado com as mulheres da comunidade tem avançado, não só no conteúdo (evangelho de       

Mateus), mas nos frutos de mudança na vida de algumas, e no aumento da participação. O grupo tem 

crescido. As “veteranas”, por assim dizer, tem se encarregado de levar amigas e vizinhas. Está bonito 

de se ver! E de interceder.  

O C.H.A das mulheres segue oportunizando momentos belíssimos de testemunho, crescimento e 

comunhão entre elas. Difícil até de descrever aqui! Só temos a agradecer! 

Oficina de ornamentação de sandálias 

A oficina de ornamentação de sandálias segue agora com a participação de mulheres da comunidade 

“Caminho das Àguas”, citada em cartas anteriores. É um campo a ser conquistado... 

Ore em favor disso! 

Apoio e Parcerias 

Recebemos a visita do Secretário de Educação do nosso município, e do diretor do SENAI local. 

Ambos se comprometeram em nos apoiar. O primeiro, viabilizando um profissional para alfabetizar 

algumas de nossas crianças, o outro, na informação dos cursos disponíveis no órgão a fim de que 

encaminhemos  familiares e pessoas das comunidades com as quais trabalhamos. Que possamos  

alcançar esses alvos. Contamos com suas orações! 
 

Em parceria com empresários de Igarassu, iniciamos na comunidade 

“Escorregou” a distribuição de um sopão. Todas as quartas, à tarde, em  média, 

30 famílias são beneficiadas com o nutritivo alimento. Graças a Deus por esse 

casal, Gugel e Inês, donos da panificadora e restaurante Campo Fértile. 



Nosso I Acampadentro 

Encontro RENAS 

Tive o privilégio de participar do Encontro RENAS (Rede Evangélica Nacional de Ação Social), 

esse ano sediado em Curitiba. Foi um momento ímpar! Dessa vez, Andréa, uma de nossas      

voluntárias participou também, e pela primeira vez! Retornou imensamente motivada! Fiquei 

muito feliz! O tema foi “Equidade”. Não poderia ser mais propício à visão com a qual buscamos 

trabalhar. 

Entre momentos difíceis e desafiadores, lágrimas nos são inevitáveis, e dessa 

vez jorraram com mais força pela partida da nossa amiga e vizinha Shirley  

Medina. Somos gratos a Deus pelo tempo que esteve conosco. Sua alegria e 

solidariedade serão sempre exemplos pra nós. 

 

 

Um carinhoso abraço, 

 

 
Irla Melo 

Entre lágrimas 

Os adolescentes, junto com outros da comunidade “Escorregou”, tiveram a oportunidade de 

participar do nosso I “Acampadentro”. Foram momentos especiais, de muita reflexão, e        

comunhão. Tem sido crescente o carinho com que alguns adolescentes da comunidade se      

aproximaram da Associação, e tem sido impactados pela Palavra de Deus. Eles já são “nossos” 

também! 


