Igarassu, 19 de abril de 2013
“Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e
Ele está sempre de braços abertos pra mim”.
Amado(a)
É com imensa alegria que compartilho com vocês a boa notícia de que, após a
chegada de André e Paula, e a filha Paola, e a inserção deles na comunidade
“Escorregou, tá Dentro”, temos estreitado cada vez mais nosso relacionamento com
os moradores daquela localidade. Além do que, uma vez por semana temos nos
reunido ali, na área externa da casa, e rodeado de várias pessoas temos tido a
satisfação de compartilhar o Evangelho de forma clara e simples. Ontem tivemos
nossa terceira reunião, e a cada encontro temos sido surpreendidos com o número
crescente de pessoas sedentas de ouvir as Boas-Novas de Esperança. Tem sido
momentos comoventes! De percebermos claramente pessoas sendo tocadas e
atraídas ao Senhor. Abri esta carta com um pedacinho da letra da canção que temos
ensinado e entoado com todo entusiasmo, em cada um de nossos encontros.
Algumas de nossas crianças da Semente da Paz, tem aceitado o desafio de levar
para as reuniões familiares, amigos e vizinhos, e elas mesmas participam da
programação com empolgação e reverência. Seja um intercessor por essa nova
vertente do nosso ministério aqui em Igarassu! Temos sentido o peso dessa
responsabilidade!
Outra novidade, é que no mesmo local das reuniões acima mencionadas, foi iniciada
uma oficina de bordado em camisetas, ministrada por uma voluntária, amiga e
simpatizante do nosso trabalho. Conforme o desempenho, outras oficinas serão
aplicadas com vistas ao incentivo e melhoria da renda de algumas famílias. Esse
também é um novo desafio pra nós, pois ajudar essas pessoas inclui nossa
perspectiva de Missão Integral, já iniciada junto às crianças e adolescentes que
atendemos todos os dias.
Com relação a essas, aliás, tem sido constantes nossas lutas com relação ao
ensino, acompanhamento, visitas domiciliares, etc.
Recentemente, em parceria com o Posto de Saúde da comunidade participamos de
um dia de Ação Social para as mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher. Elas tiveram orientações com relação à saúde, vários serviços de
embelezamento corporal, e entrega de brindes. Ficamos felizes em tomar parte
desta iniciativa!
Por último, quero compartilhar que a convite de uma servidora pública local, fui
convidada a representar a Semente da Paz, na comissão que irá elaborar uma

proposta de execução de políticas públicas que respaldem o atendimento a
mulheres vítimas de violência doméstica no município. Já tivemos nossa primeira
reunião, e pude perceber já o grau de mobilização na cidade, de instâncias e
organizações da sociedade civil, bastante preocupadas com essa questão, que digase de passagem, bastante gritante nessa região. Queremos fazer diferença! Ore por
isso!
Enfim, que Deus te abençoe e que nossa parceria siga em frente.
Abraço carinhoso,
Irla
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