Igarassu, 04 de setembro de 2012
Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado,
retenhamos
a
graça,
pela
qual
sirvamos
a
Deus
agradavelmente, com reverência e temor. Hebreus 12:28
Querido Amigo
Louvo a Deus pela forma maravilhosa com a qual nos conduziu até aqui.
As emoções dos últimos meses foram intensas! Deus nos levou a um
estado de contemplação mesmo, com relação às coisas que Ele fez e
que Ele disse que faria em nosso meio. Acredito que, juntamente com as
crianças, nunca experimentamos tanto de Sua presença, desde que
iniciamos nossas atividades. A primeira experiência marcante veio no
período de trabalho junto com a equipe de JOCUM. Os conteúdos
trazidos nas ministrações abalaram os alicerces das fortalezas há muito
estabelecidas nos corações e mentes dos nossos meninos e meninas.
Tratar sobre a Paternidade de Deus, fê-los começar a entender o amor
do Senhor por eles de uma forma que não tinham imaginado antes,
devido aos referenciais de paternidade sempre muito negativos. Difícil
entrar em detalhes, mas muitos mesmos, conseguiram se derramar e se
render a esse Amor, que só vendo pra entender! Foi uma verdadeira
benção!
Num segundo momento, com a participação de outra equipe, a da
Missão de Curto Prazo, fomos levados primeiramente como equipe a
nos quebrantar e rever algumas posturas. Deus nos constrangeu... e
entendemos que algumas mudanças deveriam acontecer, pra melhor, é
claro! Foi surpreendente! E com relação às crianças, bem, vocês
acompanharam um pouquinho pelo boletim informativo que mandei. As
atividades desenvolvidas, como exemplo, o Banquete da Paternidade,
só vieram corroborar o que Deus já estava “gritando” ao coração delas.
Sabemos, contudo, que ainda é um começo, muito chão precisa ainda
ser pisado, muitos passos a serem dados, mas percebemos tudo isso
como um descortinar da graça de Deus, com tantas palavras e
orientações, como se Ele nos dissesse: “Pronto, agora podem
prosseguir”, e queremos estar sensíveis a esta voz a cada dia.
Uma das iniciativas que tomamos foi compartilhar com as crianças, o
que, como equipe, tínhamos recebido. Depois de orarmos, sentimos
fortemente Deus falando que os próximos ensinamentos deveriam girar

em torno do Reino de Deus. Na verdade, este é um assunto que desde o
início do ano vem “ardendo” em meu coração! Mas é algo bem
desafiador pra nós a forma como abordar, numa linguagem acessível a
eles, e com a autoridade que o assunto requer. Ore por
nós!
Um desafio que ficou bem claro pra nós foi o trabalho com a
comunidade. Temos “entrado” cada vez mais, e isso nos tem trazido
uma alegria indizível! Porém, temos convicção de que à medida que
entramos, maior se torna a nossa responsabilidade, pois almejamos que
nos relacionamentos estabelecidos, as trevas recuem, e a luz do Senhor
avance promovendo a transformação sob vários aspectos. Aqui está
outro
desafio
de
oração!
Outra coisa especial que aconteceu foi o contato que fizemos com
irmãos da Igreja local. Fomos procuradas por um Pr de uma igreja em
Recife, que tem se aproximado de nós e com presteza tem demonstrado
simpatia pelo trabalho que desenvolvemos. Ele já agendou conosco uma
data pra que toda a igreja venha nos conhecer, passar um dia com as
crianças, e desenvolver com elas várias atividades, além do que, se
colocou à disposição pra fazer nesse dia qualquer reparo na casa, que
por acaso estejamos precisando. Recebemos isso como benção das
mãos do Eterno! A igreja que temos frequentado, também já se propôs a
fazer o mesmo agora no mês das crianças. São novos relacionamentos
que chegam, e com eles, acreditamos, novas parcerias, e novos
intercessores.
Deus
seja
louvado
por
isso!
No mais, que Deus esteja te conduzindo em tudo, e que continues
sendo nosso cooperador, como sempre falamos, nessa tarefa de
fazer avançar o Reino.
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