
IGARASSU, 01 DE NOVEMBRO DE 2010.

“Eis que vejo a luz do Senhor sobre o céu do interior do sertão
É chegado o evangelho da paz, pra quem crer haverá salvação!

O pecado não resistirá, cairá o império do mal!” – Sal da Terra

A paz de Cristo seja sobre sua vida!!

Você tem aí uma imagem que é bem característica do 
nordeste brasileiro: o sol, que representa o calor e o cacto 
que representa a  seca.  E,  de fato,  a seca e o calor  estão 
chegando por aqui. Depois de um “inverno” chuvoso e bem 
fresquinho, estamos nos preparando para mais um tempo de 
temperaturas  altas!  Mas,  embora  o  tempo  esteja  tão 
quente e seco, Jesus que é o RIO DE VIDA tem feito uma obra por aqui e por isso, 
estamos muito alegres!

Outubro é o mês das crianças e nós fizemos questão de comemorar essa data 
com  uma  programação  repleta  de  passeios,  doces  e  festa.  Foram  três  momentos 
especiais: passamos um dia no Acampamento Paraíso, com muito banho de piscina, 
cama-elástica, pipoca, algodão-doce, brinquedos e muita diversão. Depois, fizemos um 
passeio ao Zoológico de Recife. Para muitos foi uma coisa inédita, pois nunca tinham 
visitado o zoo e ficaram impressionados! No final do mês participamos de um evento 
organizado pelo Conselho Municipal  de Defesa da Criança e do Adolescente,  onde 
vários projetos sociais como o nosso estiveram presente e a criançada aproveitou um 
pouco  mais  do  algodão-doce,  pipoca,  brincadeiras,  prêmios,  etc.  Nossas  meninas 
apresentaram uma coreografia durante o evento, e foi muito lindo! Graças a Deus por 
isso! Tenho certeza que embora tenham sido coisas pequenas, marcaram a vida de 
nossas crianças e trouxeram um pouco de alegria aos seus corações.

Outras duas conquistas são as  aulas de computação e o  curso de serigrafia. 
Fizemos umas mudanças no reforço escolar e agora ele está sendo ministrado durante 
as  aulas  de  computação.  E  graças  a  Deus,  tem  dado  certo!  Os  adolescentes  se 
mostraram mais interessados nas aulas e eles têm me surpreendido! Aprendem tudo 
com muita rapidez!! Também começamos com os garotos de 13 a 15 anos um curso de 
serigrafia.  Um  irmão  (Rayson)  se  voluntariou  para  ensinar  a  garotada.  Estamos 
animados e logo, logo você vai poder apreciar algumas de nossas camisetas!!

Também quero compartilhar o que uma irmã da Suíça fez pelo Semente da Paz: 
geléia caseira para vender. Sim, ela fez geléia e depois alguns irmãos a ajudaram a 
vender, e o dinheiro será enviado para o projeto. Que benção, não é?! Não sei o nome 
dessa irmã, mas quero agradecê-la de todo coração! Que Deus retribua muitas vezes 
mais sua atitude de amor! Temos sido muito abençoados por irmãos e irmãs suíços, 
cujos corações estão ligados ao trabalho aqui em Igarassu. Obrigado! Heinz e Chantal, 
nós amamos vocês! Muito obrigada!!

Já  estamos  nos  aproximando  do  fim  do  ano  e  da  comemoração  do  1º 
aniversário da Associação Semente da Paz, que será no dia 11 de dezembro. Estamos 
aguardando a vinda do pastor Paulo e  alguns  irmãos de Goiânia.  Que alegria  será 
oferecer esse culto de louvor a Deus por tudo que Ele fez por nós nesses 12 meses de 
trabalho. Se alegre conosco, pois essa também é sua conquista!



Logo após a comemoração do nosso 1º aniversário, a equipe estará saindo de 
férias. Eu, Valéria e Irla passaremos quatro semanas com nossos familiares. Raquel 
voltará definitivamente para Goiânia.  A data de recomeçarmos o atendimento das 
crianças será 19 de janeiro de 2011.

Por favor, ore para que Deus levante mais voluntários de tempo integral para 
nos ajudar. Com a saída da Raquel, ficará muito difícil para nós três (eu, Irla e Valéria) 
atendermos todas  as  necessidades  que o projeto exige.  Temos orado a  respeito e 
precisamos que você também ore para que Deus toque corações que se disponham a 
servir as nossas crianças e suas famílias.

Temos muitos desafios para o próximo ano e um deles é realizar um trabalho 
mais efetivo com as mães.  Queremos iniciar algum tipo de curso/profissionalizante 
que nos permitirá maior proximidade delas. Também teremos que fazer uma pequena 
reforma na casa, para criarmos, pelo menos, mais um espaço para o reforço escolar. 
Hoje,  uma das salas de aula funciona em local inapropriado. Espaço nós temos de 
sobra, mas precisamos fazer uma cobertura para que mais uma sala de aula funcione 
no momento do reforço escolar. 

Uma outra necessidade urgente é para o reforço escolar das crianças menores. 
Precisamos de uma professora de alfabetização.  Tem sido difícil  pois nenhuma das 
voluntárias tem formação nessa área.

Esses são apenas alguns dos muitos desafios para 2011. Por isso insisto com 
você: nos ajude em oração para que pessoas estejam se envolvendo com o trabalho. 
Precisamos  de  homens  e  mulheres  de  Deus  compromissados  com  um  chamado 
missionário, para que possamos chegar ao fim do próximo ano atendendo um número 
bem maior do que atendemos esse ano.

Conto com sua intercessão mais uma vez!!

Deus te abençoe! 
Você é muito importante para nosso ministério!

 
Grande abraço!

Keila 
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