
Queridos amigos, irmãos, mantenedores e intercessores! 

Graça e paz!!

Estou enviando este email para informar que recomeçamos nosso trabalho com as crianças.
Após 30 dias de férias, foi bom retornar ao trabalho!
A princípio iríamos recomeçar no dia 19 de janeiro, mas devido às mudanças que foram 
necessárias na casa (por causa da saída de Raquel Abiniel), passamos a semana passada 
mudando quartos, escritório, fazendo as compras de alimentos, etc.
Temos recebido crianças que já passaram pelo Projeto e que nos pediram para vir nas férias. 
A média tem sido de 30 crianças/dia.
Realizamos uma gincana que terminou hoje. Foi muito bom!!
As férias escolares terminam na próxima 4ª-feira, e então, voltaremos ao horário normal: 
das 7:30 às 11:30.

Abriremos cerca de 8 vagas. E temos tido procura por vagas todos os dias! Isso mostra que 
o Projeto está sendo bem aceito na Comunidade onde moram as crianças. Nossa meta é 
começar 2011 com 35 crianças e ir aumentando esse número na medida do possível.

MOTIVOS DE ORAÇÃO:

- Pela equipe. Eu, Valéria e Irla temos nos desdobrado para realizarmos todas as tarefas 
da melhor maneira possível. Ás vezes é trabalhoso e desgastante. Ore por nossa saúde 
física, emocional e espiritual.

- Por mais voluntários. Fiz um propósito com Deus de estar orando ATÉ que Ele envie 
mais pessoas para se envolverem no trabalho do Semente da Paz. Não vou parar até que 
veja minhas orações respondidas.

- Pelas crianças. Percebemos uma grande alegria nelas de retornarem ao Projeto. Ore para 
que esse interesse também seja pelas coisas de Deus. Embora já tenhamos visto muitas 
mudanças, ainda há muito o que ser transformado. Ore também pelas novas crianças que 
participarão do Projeto. Para que seus corações sejam alcançados rapidamente pela Palavra 
de Deus.

- Por nosso envolvimento com a igreja local. Tenho recebido muitos convites para 
pregar nas igrejas locais. Isso tem sido muito bom para o meu crescimento espiritual, pois 
me leva a buscar mais ao Senhor e me preparar na Palavra. Mas, ainda temos tido 
dificuldade de adaptação. Orem para que nosso coração seja plantado nesse lugar de forma 
definitiva. Que sintamos alegria em participar de uma igreja local, como se fosse a nossa 
igreja. 

- Pelas questões financeiras da equipe e do Projeto. Ore para que Deus esteja 
suprindo as necessidades e também por um coração mordomo daquilo que Ele confia a nós.

Obrigada por caminhar comigo. Você é parte muito importante em meu chamado 
missionário.

Deus te abençoe!

Keila Carneiro (81 9972-8919)


