Igarassu, 10 de março de 2014
Ensina-nos Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que
alcancemos coração sábio. Salmos 90:12
Precioso(a) amigo(a)
Meu coração se alegra com esse novo contato! Ao longo do tempo, a
experiência nos tem ensinado a valorizar esse momento, o de
compartilhar. E ser sempre grata a Deus pelo que Ele tem feito, e a
você, que de alguma forma nos tem acompanhado nessa caminhada.
Iniciamos o ano com a ideia de, em nosso momento devocional,
colocarmos as crianças e adolescentes para “ministrarem”. Eles
compartilhariam conosco aquilo que aprenderam, e estariam
relembrando a palavra que mais tocou o coração deles. Qual não foi a
nossa alegria, perceber que cada um tinha alguma coisa pra falar! Do
mais tímido, ao mais extrovertido, todos apresentaram alguma
experiência com base naquilo que tinham aprendido, do que Deus
havia lhes chamado a atenção. É impressionante perceber aqui o
quanto Deus é fiel em sua Palavra, quando diz que ela não volta
vazia!
O mesmo, de certo modo, aconteceu com o grupo de mulheres da
comunidade, que está sendo discipulado. Elas compartilharam
experiências, e relataram o quanto aprender sobre as Escrituras, tem
feito diferença em suas vidas. Comportamentos modificados, atitudes
que outrora seriam tomadas de um jeito, foram alteradas
positivamente pela sabedoria da Palavra. Elas tem aprendido a crer
num Deus que aperfeiçoa o caráter, e tem estado muito felizes com o
Ele tem feito em suas vidas e relacionamentos!
O mês de janeiro também foi marcado pela nossa tradicional gincana
de férias, que este ano teve a participação especial de amigas queridas,
que mesmo à distância tem um envolvimento profundo com o nosso
ministério. Obrigada, Raquel e Odete, por abrilhantarem esses dias
nos visitando! As crianças, como sempre, amaram, e se divertiram
bastante!

Fevereiro foi o mês de recebermos os nossos novos alunos. Davi,
João Vítor, Mateus e Raissa, são as nossas mais recentes e preciosas
“aquisições”. Eles são lindos, e já muito amados! E tem evidenciado
uma boa adaptação.
No momento temos matriculadas 32 crianças/adolescentes, destes,
cinco são da comunidade a qual me referi anteriormente, o
condomínio “Caminho das Águas”, do programa "Minha Casa, Minha
Vida", bem próximo à nossa associação. Tem sido uma experiência
desafiadora pra nós! São famílias de uma comunidade diferente da que
já estamos habituadas a trabalhar. Por favor, nos apoie em oração!
Depois de um tempo de descanso (férias em fevereiro), retomo às
minhas atividades, com o coração grato por Deus ter me permitido ver
família, parentes e amigos muito queridos, que me receberam com
muito amor e carinho. Minha gratidão a cada um deles!

Abraço carinhoso,
Irla

Caixa Postal, 138- Igarassu - PE 53610-970 Fones: (81) 9972-8805 (81)
8171 3131
Banco do Brasil Ag 1361-7 Conta Corrente 37.197-1
Caixa Econômica Federal Ag 1307 Op.013 Conta Poupança: 00234000-7

	
  

