
Paz irmãos e amigos!

É com muita alegria e gratidão ao Senhor que chegamos a mais um final de semestre, acompanhado de muitas lutas e 
desafios, mas também de muitas vitórias e como sempre vendo a mão do Senhor sobre nós.

Vamos começar compartilhar sobre a I Mostra Cultural do Projeto 
Reconstruir realizada no final do 1° semestre (Julho/2010). Esse 
foi um evento que reuniu as famílias e a comunidade aqui no 
Reconstruir,onde cada turma expôs os trabalhos realizados 
durante o semestre,com muita criatividade! Tivemos um ótimo 
retorno das pessoas que presenciaram,todos ficaram muito 
admirados e reconheceram a dedicação do Reconstruir para 
com as crianças.
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 I Mostra Cultural do Reconstruir



No início das férias de Julho tivemos o privilégio de participar do Encontro de Educadores Cristãos, promovido pela Rede 
Mãos Dadas em Viçosa-MG.Foi um tempo maravilhoso de descanso e crescimento em todas áreas,inclusive um dos 
temas foi “Cuidando de quem cuida”, onde aprendemos a tirar um tempinho para cuidar de nós mesmos.

Retornamos às atividades em Agosto,com muita garra, disposição e amor por essas vidas.
Tivemos mais uma “Tarde Legal”(dia das crianças),foi um momento muito divertido com muitas brincadeiras 
legais,lanche,presentes,etc...
Júnior tem se dedicado mais à biblioteca que agora tem um nome: “Querolê”. Sendo ele o responsável, participou de várias 
oficinas nesse semestre sobre assuntos voltados à literatura.
Neste ano começamos uma escolinha de futebol com o professor Daniel que é técnico sendo Júnior o seu auxiliar.
Recebemos uma doação de todo material necessário para a escolinha,incluindo cones,bolas,chuteiras e uniforme completo.
Michele trabalhou nesse semestre com mais uma turma com a oficina sobre abuso sexual e violência, tem sempre um bom 
retorno,pois as crianças e adolescentes tem tido facilidade de se abrirem e se expressarem,glórias a Deus.
No mês de outubro o Reconstruir juntamente com outras ONGs, promoveu o III Congresso de Missões Urbanas,com muitos 
debates e palestras com temas diversos sobre a igreja e sua missão.Tivemos como um dos palestrantes o Pr. Ariovaldo 
Ramos,uma bênção, que trouxe palavras para despertar e encorajar nós cristãos.
Seguimos firme com a Célula .Nesse ano,fizemos um almoço familiar,onde conseguimos reunir as famílias e ter um ótimo 
tempo de comunhão,reflexão e muita comida.Tivemos também uma vigília,que através dela pessoas que estavam afastadas 
e que nunca tinham freqüentado a célula,passaram a participar.Glórias a Deus sempre!

Encontro de Educadores Cristãos Viçosa-MG

Almoço familiar com a Célula & Congresso de Missões Urbanas - Pr.Ariovaldo Ramos      



Sobre a campanha,”Um Novo 
Reconstruir”,continuamos orando e recebendo 
as doações pra adquirir o nosso próprio 
lugar,pois temos o prazo até Julho de 2011 para 
continuarmos aqui no prédio.Tivemos a visita da 
nossa mais antiga mantenedora Nívea Soares,que 
veio fazer uma reportagem para o seu programa 
exibido na Rede Super,e aproveitou para encorajar 
os cristãos à fazerem parte desta obra maravilhosa 
realizada por Deus e apoiar a campanha sendo um 
mantenedor ou intercessor.

Júnior juntamente com Saimon, participou do 5° Encontro RENAS (Rede Evangélica Nacional de Ação Social) em Recife,cujo 
o tema foi:Transformando a sociedade a partir da igreja local.As inscrições foram patrocinadas pela Visão Mundial.Foi um 
momento de muito crescimento,com palestras,debates,cultos,exposições de projetos e muito mais.

Campanha Um Novo Reconstruir
Saimon,Renata,Nívea,Michele e Júnior & Escolinha de futebol Reconstruir

Encontro RENAS- Júnior e Saimon



Na Comunidade Caverna de Adulão, Júnior continua ministrando o louvor e Michele juntamente com Renata lideram o 
ministério infantil.
No dia 19/12, na Caverna de Adulão,encerraremos às atividades com as crianças da igreja,com uma confraternização 
com as crianças e famílias.Sendo assim estaremos de férias a partir do dia 20/12. Programamos passar o fim de ano aqui 
mesmo,e em janeiro surgiu uma oportunidade de irmos para o Rio de Janeiro,e depois passar uns dias em Guaraparí-ES 
e se Deus nos permitir é claro que vamos aproveitar!Estamos muito cansados e precisamos muito de descanso .Pedimos 
aos irmãos que orem para que este seja um tempo muito bom de descanso e que o Senhor renove as nossas forças,para 
que essa obra tão maravilhosa continue sendo sempre feita com amor e dedicação,pois temos muitos desafios para o 
próximo ano.
Continuamos no Reconstruir com as atividades de segunda a sexta ,aos sábados temos reunião com os voluntários 
mensalmente,e bazar bimestral.Inclusive tivemos um ótimo bazar neste sábado 11/12/10.
Encerramos as atividades no dia 03/12,fazendo uma grande festa,com entrega de presentes dos 
padrinhos,aniversariantes do mês e muitas brincadeiras.No dia 04/12,levamos as crianças no sítio como é de 
costume,todos os finais de ano.É um tempo maravilhoso,eles sonham o ano todo com esse passeio.
Neste domingo 12/12,as crianças estarão na Caverna fazendo apresentações de dança e street dance,aulas que tem 
no Reconstruir,e como fazemos todos os anos,o culto será um momento especial de gratidão a Deus por tudo que 
aconteceu no Reconstruir.
No dia 18/12,faremos um almoço especial de natal para as famílias das crianças,com direito a cardápio especial e 
garçons.Para este evento foi feito uma campanha,pois precisaríamos de muita grana,e graças a Deus mais uma vez,Ele 
mostrou que está à nossa frente e proveu todo o dinheiro que precisávamos e ainda mais.Louvado seja o Senhor!
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Agradecemos aos nossos amados irmãos pelas orações,que tem nos sustentado e nos 
fortalecido. Pedimos que orem pela nossa as saúde,Michele não esteve muito bem,mas 
Deus está no controle. Orem pela faculdade que Michele está fazendo,pelos estudos de 
Mirely e pela faculdade de Júnior para o próximo ano.Orem por um novo espaço para 
o reconstruir e pela nossa casa. Orem pelas dívidas que ainda precisamos quitar para 
continuar firmes com os nossos planos. Orem pela vida das crianças e famílias que de 
alguma forma já receberam a semente da salvação, pra que Deus quebre maldições e 
barreiras e complete a obra que começou.E que o Senhor nos guarde nos livre de todo mal.

Que o Senhor os abençoe!                                            

Um grande abraço                    
Júnior, Michele e Mirely

Comunidade Caverna de Adulão

“Filhinhos , não amemos de palavra nem de boca,mas em ação e em verdade”. (1João 3:23)


