
ção, sejam espiritual, 

material. 

 

Como é bom perceber 

que como Igreja, temos 

entendido que nosso 

papel, vai muito além 

de anunciar o evange-

lho, que é fundamental, 

pois devemos fazer 

Cristo conhecido. Mas 

precisamos exercer a 

missão de forma inte-

gral; oferecendo assim, 

a oportunidade de ou-

tros vivenciarem uma 

vida digna em todos os 

aspectos, por mais sim-

ples que sejam. 

 

E de forma breve que-

remos relatar como vo-

cês foram parceiros no 

trabalho ocorrido no 

ano de 2011. 

 

A cada um, nosso grati-

dão pelo empenho e 

envolvimento na obra. 

 

E a Deus nossa eterna 

gratidão por nos confiar 

tão linda e grandiosa 

tarefa de representá-Lo 

em amor através da Ta-

refa. 

 
(Equipe Semente da Paz) 

Olá!!! 

 

O final de mais um ano 

se aproxima e como é 

de costume fazer às 

vésperas da entrada de 

um novo ano, verifica-

mos o que passou no 

que termina. 

E não é diferente co-

nosco como Associação 

Semente da Paz, olhar-

mos sim, mas sem la-

mentar, mas com muita 

gratidão ao nosso Deus 

que nos acrescentou 

tanto em 2011 e tam-

bém gratidão por sua 

vida. 

 

Pois refletindo percebe-

mos como precisamos 

do Corpo, como neces-

sitamos de cada um, 

pois querido, querida, 

nos completamos quan-

do estamos junto e liga-

dos em Cristo. E é lindo 

ver que todos; sim, to-

dos, temos nossa fun-

ção no Corpo de Cristo. 

 

Nesse ano, apesar de 

sermos apenas 3 obrei-

ras em tempo integral, 

Deus nos acrescentou 

forças, te usando, mes-

mo distante para acres-

centar à Semente da 

Paz, na vida de cada 

criança e adolescente. 

 

É tão bom, perceber 

que você, como Igreja 

Batista da Paz, não so-

mente nos enviou, mas 

também tem nos sus-

tentando em oração, 

ofertas, e nos encora-

jando através de pala-

vras  do lado de cá, pa-

ra que o trabalho per-

maneça em Igarassu. 

 

Somos gratos aos que 

aceitaram o desafio de 

semear na vida de nos-

so meninos e meninas 

através do apadrinha-

mento. 

Sempre que desafiamos 

nossos amados irmãos e 

nossas amadas irmãs, 

sempre vimos a dispo-

nibilidade em envolver-

se com nossas necessi-

dades, como Associa-

Você através de Deus fez acontecer em 2011... 

 

Crianças e Adolescentes da 
Semente da Paz 

 

 

 
"Porque haverá 

sementeira de paz; 

a vide dará o seu 

fruto, a terra, a sua 

novidade, e os 

céus, o seu orva-

lho; e farei que o 

resto deste povo 

herde tudo isto."  

(Zacarias 8:12)  

VOCÊ ATRAVÉS DE DEUS 
FEZ ACONTECER EM 2011 
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Nesta edição: 

Dezembro 2011 “O fruto da justiça será a paz.” 

A S S O C I A Ç Ã O  S E M E N T E  D A  PA Z   

Boletim Informativo 



Em uma das cartas envi-

ada, trouxemos a neces-

sidade da família de 

Tamires. Que morava 

num barraco de lona. Só 

que com a situação da 

chuva, ficou muito difícil, 

pois por dentro o bar-

raco estava molhando. 

E graças a Deus, ofertas 

foram levantadas, e 

assim, compramos mate-

rial de construção e um 

pedreiro foi contratado 

para levantar um bar-

racão. E agora essa fa-

mília pode ter um pouco 

mais de dignidade, ten-

do uma melhor moradia. 

E só para relembrar 

esta não foi a única fa-

mília a receber esta o-

portunidade, pois em 

2010, um de nossos ir-

mãos, abençoou tam-

bém a família de Izabe-

la e Tainar, proporcio-

nando uma reforma na 

casa delas. 

 

recebemos nosso casal 

de amigos, Heinz e 

Chantal, que são da Suí-

ça; cuja história da Se-

mente da Paz está tam-

bém intimamente ligada 

a deles. Eles nos cede-

ram o local onde traba-

lhamos e moramos. E 

recebemos Johanna, a-

miga do casal, que veio 

conhecer o trabalho de 

perto. 

 

No 2º semestre, uma 

Foi um ano muito espe-

cial no que diz respeito 

a isso, para nós, nossas 

crianças, adolescentes e 

suas famílias.  

Aqueles que aqui esti-

veram, ajudaram no tra-

balho semeado com em-

penho e paixão, e tive-

mos o privilégio de ter-

mos a companhia de 

cada um, mesmo que 

por um breve tempo. 

 

No primeiro semestre 

equipe de Jocum, da 

cidade de Crato-CE, 

esteve conosco para um 

tempo prático, além de 

ajudarem no trabalho 

com as crianças, fize-

ram um trabalho volta-

do para as mulheres da 

comunidade, usando o 

material ‘Celebrando a 

Recuperação’. Foram 

dias muito produtivos. 

 

E dias depois, recebe-

mos a equipe missioná-

A Igreja oferecendo dignidade... 

Recebendo amigos e amigas da tarefa... 

A Kombi: Agora é realidade... 

uma Igreja. Assim, como 

desfrutarem de alguns 

passeios, como ida à 

praia. Além de tudo is-

so, a Kombi tem sido 

muito útil para irmos à 

Recife fazer as compras 

mensais para a Associa-

ção. 

E além dessa aquisição. 

Neste ano podemos re-

alizar uma reforma na 

parte externa para as-

sim, ampliar o nosso es-

paço de atendimento. 

Era uma grande necessi-

dade e Deus pode a-

char no nosso meio co-

rações generosos para 

que ofertarem e hoje o 

carro é uma realidade.   

Através dessa condução 

nossas crianças tem en-

contrado a oportunida-

de de freqüentarem 
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Legenda da imagem 
ou do elemento 
gráfico. 

“A TODOS OS QUE 

SOFREM E ESTÃO 

SÓS, DAI SEMPRE 

UM SORRISO DE 

ALEGRIA. NÃO LHES 

PROPORCIONES 

APENAS OS 

VOSSOS CUIDADOS, 

MAS TAMBÉM O 

VOSSO CORAÇÃO.  

(MADRE TEREZA DE 

CALCUTÁ) 

 

 



ria de curto prazo, vinda 

de Goiás e São Paulo. 

tendo 8 pessoas de Goi-

ás, da Igreja Batista da 

Paz, e duas de São Pau-

lo. Foi um tempo muito 

precioso. 

As crianças e adoles-

centes receberam minis-

trações para promoção 

da ‘Cultura do Bom 

Trato’ e as mulheres da 

comunidade, nos perío-

dos da tarde, receberam 

porção da palavra sobre 

a Paternidade de Deus. 

Foram dias muito espe-

ciais. E finalizamos a 

estadia dos nossos ir-

mãos com um lindo 

Culto de Ação de Graça 

ao nosso Deus pelos 2 

anos de Semente da 

Paz. A Ariadna trouxe a 

palavra e nossa crianças 

ministraram uma linda 

canção ao nosso Deus. 

Para Refletir: BEM DO SER HUMANO 

Jesus disse que o sá-
bado foi estabelecido 
pensando no bem do 
ser humano, para que 
este, tanto alcance, 
como realize o bem. 
 
Guardar o sábado é 
desfrutar o bem que 
vem da graça e pro-
mover o bem, que, 
graças à graça, se 
tornou possível a nós. 
 
O Deus é glorificado 
quando o ser humano 
desfruta, realiza e a-
tinge o bem, para o 
quê foi criado. 
 
Ao dizer que o sába-
do é para o homem, 
Jesus estabeleceu o 
padrão para tudo. 
 
Qualquer movimento 
ou conhecimento, 
que não promova, ou 
que näo leve ao bem, 
está disfuncional. 
As  imp l icações: 
A medicina é para o 
ser humano se cuidar 
bem, e ser bem cui-
dado. 
A pedagogia é para o 
ser humano aprender 
bem, o bem. 

A engenharia é para 
que o ser humano 
produza o bem, para 
o planeta, para as de-
mais criaturas e para 
si. 
A teologia é para o 
ser humano crer bem, 
e crer para o bem. 
A arte e a literatura é 
para o ser humano 
apreciar o bem. 
A política, o direito, a 
economia e a admi-
nistração são para 
que o bem seja para 
todos. 
 
Todos os relaciona-
mentos são para pro-
mover o bem do ou-
tro, como razão para 
o bem para si. 
 
E o bem é o ser hu-
mano ser e viver co-
mo gente em quem o 
Deus pode se ver e 
pode ser visto. 
 
Ser assim é ser gente 
que saiba que ter 
bem é ter de um jeito 
que todos o tenham. 
Fica a dica! 

 
 

(Pr. Ariovaldo Ramos) 

“Jesus acrescentou: 
O sábado foi estabe-
lecido por causa do 
homem, e não o ho-
mem por causa do 
sábado”  (Marcos 2:27) 
 
O contexto:Os discí-
pulos estavam com 
fome, e era sábado. 
Jesus; os discípulos; 
e o cortejo atravessa-
vam uma plantação.  
Os discípulos come-
çaram a colher espi-
gas para comer. 
Os fariseus adverti-
ram-no sobre o peca-
do: os seus alunos 
não estavam guar-
dando o sábado. 
Jesus disse que Davi 
fizera o mesmo no 
passado, em relação 
aos pães que só os 
sacerdotes podiam 
comer, e que, portan-
to, colher para comer, 
em estado de emer-
gência, não violava o 
sábado. Colher para 
acumular, violava, pa-
ra se alimentar, não. 
 
A lei, como a graça, é 
para a glória da 
TRINDADE.  
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“O FILHO DE 

DEUS 

TORNOU-SE 

HOMEM PARA 

POSSIBILITAR 

QUE OS 

HOMENS SE 

TORNEM 

FILHOS DE 

DEUS”.  

[ C. S. LEWIS ]  



ço escolar para todos. Pois 

nesse ano, somente os maio-

res tiveram reforço de ma-

temática, já que nosso vizi-

no, Antônio, se dispôs a aju-

dar nessa parte. Graças a 

Deus por sua vida. 

 Trabalho com as famílias - 

a Irla é responsável por 

esse trabalho, precisamos 

que Deus nos dê estratégia 

para alcançarmos eficiente-

mente esses lares, dando-

lhes apoio social e espiritu-

al. Para isso, acontecer a-

baixo está nosso outro de-

safio. 

Obreiros de tempo inte-

gral. 

Você está convidando a 

continuar participando de 

forma eficaz do nosso minis-

tério. Lembre-se que os seus 

dons e talentos foram dados 

por Deus para que o Reino 

ganhe, para que vidas ga-

Toda a gratidão a Deus 

porque sabemos que Ele é 

quem faz todas as coisas, e 

o desejo dEle é que possa-

mos corresponder ao Seu 

chamado e  em total depen-

dência dEle, realizar a Ta-

refa. 

Vale ressaltar que propor-

cionamos também aos nossos 

meninos e meninas um 

‘Acampadentro’ com uma  

noite do pijama, além de  

um ‘Dia de Piscinada’ e al-

guns dos adolescentes parti-

ciparam de um acampamen-

to com uma igreja local.  

Os desafios para o próximo 

ano são muitos e pedimos 

sua oração: 

 Cozinheira - precisamos 

urgente contratar uma cozi-

nheira, pois assim, a Valéria 

poderá ajudar ainda mais 

no  trabalho com a crianças. 

E poderemos voltar o refor-

nhem. Então, use com sabe-

doria. 

Aproveitamos para desejar-

lhe um Ano Novo com Pro-

pósito. Que você entenda o 

seu chamado para este tem-

po e disponha-se nas mãos 

de Deus para ser usado 

conforme a  vontade dEle. 

Mas não esqueça que não 

foi simplesmente para fazer 

parte da tarefa que o Se-

nhor te chamou, mas para 

ser dEle, pertencer a Ele. E o 

convite é pra ser amigo de 

Deus. Que o amor pelo Deus 

Triuno aumente, assim como 

Sua fome por Ele e por sua 

vontade. E que seja um ano 

de SEMEAR na dependência 

de Deus. 

Há muito para fazer e con-

tamos com seu envolvimento. 

FELIZ ANO NOVO,  

cheio da vida de Deus!!! 

2012 - A Tarefa Continua... 

Há algum tempo vínhamos orando como equipe por dois dos nossos amados filhos, Izídio e Messias. 

Eles são irmãos e moram com o pai, que já é um senhor de idade. Há muito anos que eles não têm 

contato com a mãe. Faz um tempo que seu Izídio está doente, e sem condição de cuidar dos seus 

filhos. Nossa preocupação é que com isso, os meninos não estavam mais indo a escola e viviam na 

rua. Começamos a orar, pois a situação de saúde do seu Izídio é muito grave, e tínhamos medo dele 

falecer e os meninos ficarem sem ninguém, pois os parentes não querem acolhê-los. 

Então, começamos a orar por uma intervenção divina e para que eles fossem adotados. E a equipe 

de Goiânia que esteve conosco, conheceu essa realidade de perto e juntou-se a nós em compaixão e 

intercessão  por esta situação. Entramos em contato com o Conselho Tutelar, expondo a situação. Há 

alguns dias localizamos uma avô materna deles que mora perto de Pombos, o Conselho Tutelar en-

trou em contato, mas a mesma disse não sabia do paradeiro da filha.  

Alguns dias atrás soubemos que seu Izídio foi internado, mas um milagre aconteceu. A mãe de Izídio 

e Messias apareceu e está cuidando dos seus filhos. ALELUIA!!! Toda glória a Deus que move nossos 

corações para orarmos, e move o céu em favor dos seus amados. 

 

T E S T E M U N H O  

“Liberte as pessoas que es-
tão sendo levadas à morte; 
socorra os que caminham 
tropeçando para o lugar 

onde serão mortos. 
Não fuja da responsabilida-
de, dizendo: “Não sabia o 
que estava acontecendo!” 

Deus conhece os seus pensa-
mentos; ele sabe muito bem 
o que se passa no seu cora-

ção e dará a cada um a 
recompensa merecida pelos 

seus atos.”  
(Pv 24:11 e 12 - NBV) 

“As  

crianças, 

quando são 

bem cuidadas, 

são sementes 

da paz e da 

esperança.” 
 

(Zilda Arns, no 

seu último discur-

so no Haiti)  


