
Deus faz que o solitário viva em família. 
Salmo 68:6 
 
Queridos amigos 
 
Graças a Deus, após tantos acontecimentos, retomamos o nosso contato informativo com 
vocês! 
Esses últimos meses foram bastante intensos! Deus nos agraciou com a presença de alguns 
irmãos, que nos animaram, nos encorajaram, e ainda nos ajudaram em algumas atividades 
especiais. 
A primeira visita foi do casal Nery e Miguel. Eles vieram de Morrinhos (GO) para a 
conferência de aniversário da Igreja Família Cristã, na cidade vizinha de Abreu e Lima. Como 
ficaram hospedados conosco,  se prontificaram a nos abençoar ministrando às nossas crianças, 
adolescentes e famílias. Ficamos extremamente felizes com a participação da Nery no nosso 
C.H.A de Mulheres! Na ocasião, ela deu seu testemunho (extremamente tocante), e tivemos 
aqui um momento muito especial de quebrantamento e compreensão das coisas lindas que 
Deus pode fazer na vida dessas mulheres que temos acompanhado. O nosso culto de 
adolescentes também foi marcado pelo testemunho, e pela palavra do Pr. Miguel que 
compartilhou um pouco da sua história, que com certeza tocou muito os meninos, pois a 
experiência da sua conversão se deu exatamente na adolescência, período de buscas e 
conflitos. Foi uma benção! Deus abençoe esses amados! 
 
Logo no início de outubro, recebemos a visita do Pr. Paulo e do Paulinho (é como 
carinhosamente o chamamos, apesar de ser pastor também). Foi um momento bem alegre pras 
crianças/adolescentes, uma vez que mediante ofertas de irmãos da Igreja Batista da Paz, em 
Goiânia, esses amados promoveram uma verdadeira festa! Com direito a presente do Dia das 
Crianças, muitas guloseimas, pizza e refrigerante. O pessoal se esbaldou! Agradeço 
sinceramente a todos que nos abençoaram dessa forma tão especial! 
 
E por último, recebemos a visita da Odete (que ainda está conosco), mãe da Deborah, cuja a 
presença pra nós, representa carinho, cuidado e aconchego. Obrigada pela sua graciosa 
presença, querida! 
 
Temos seguido nosso planejamento de trabalhar nestes últimos meses, o tema Família. Não 
tem sido fácil, nem pra eles, nem pra nós, tocar em assuntos delicados. Algumas questões 
bem sérias tem surgido, e nesse ínterim temos que tratá-las individualmente, principalmente 
entre os adolescentes, cuja a percepção da ausência de orientação familiar, se torna mais 
gritante. 
 
Nossas amigas da comunidade que fizeram a oficina de bordado, já estão na sua segunda 
encomenda. Estão animadas! Agradeço aos amigos que já tem feito pedidos. Valeu o 
incentivo! 
 
Recebemos mais três crianças do condomínio próximo a Associação. São três meninas, na 
faixa etária entre 9 e 12 nos, de uma mesma família. Elas estão na fase de experiência (duas 
semanas, antes de serem efetivadas), e ao que tudo indica irão permanecer, pois tem se 
identificado bastante. 
 
No mais, só temos a pedir aos irmãos que continuem orando por nós. Todos os dias temos 
lutas e desafios a vencer. mas como ouvi há uns dias atrás, de um pastor que pregou na 



conferência Missão na Íntegra, em Goiânia, e que todas nós acompanhamos pela internet, 
devemos agradecer a Deus por nos dar problemas. Isso indica que Ele tem confiado a nós a 
implantação do seu Reino, feita no dia a dia, muitas vezes com lágrimas e trabalho árduo. 
 
Abraço carinhoso, 
Irla 
 
Caixa Postal, 138 Igarassu - PE  53610-970   Fone:   (81) 9972-8805 
Banco do Brasil Ag 1361-7 Conta Corrente 37.197-1 
Caixa Econômica Federal  Ag 1307 Op.013 Conta Poupança: 00234000-7 
	  


