Igarassu, 17 de setembro de 2013
Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz; porventura não o percebeis? Eis que
porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Is. 43:18
Precioso amigo
A cada dia o Senhor tem nos alcançado com graça e favor nesse lugar!
Os últimos meses foram bastante intensos! Várias coisas aconteceram ao longo desses dias
que nos deixaram perplexos! Algumas tristes, outras felizes.
Tivemos a grata satisfação de promover a voluntário um de nossos garotos: O Douglas. Sua
idade já não permitia mais a permanência dele na Associação, mas seu interesse e nosso
desejo de mantê-lo por perto, nos levou a desafiá-lo a continuar como nosso ajudante, o que
ele aceitou prontamente, e está se saindo bem. Hoje foi nossa primeira avaliação depois de um
mês de colaboração. Foi positiva!
Recebemos dois garotos novos, e como temos feito ultimamente, eles passaram por duas
semanas de adaptação, o que aconteceu com bastante êxito, pois se inseriram sem nenhum
problema à nossa dinâmica. Contudo, decorrido esses dias, tivemos a lamentável notícia de
que deixariam a Associação. Eles moram com o pai e a madrasta, e um dos filhos da madrasta
que também morava na comunidade, foi assassinado na porta de casa. A família decidiu ir
embora, o que nos trouxe pesar pois apenas havíamos iniciado nosso trabalho com os garotos.
Ore por esses meninos (Tanailton e Bruno). Não sabemos onde estão, mas temos pedido a
Deus por proteção e que aprendam a trilhar um caminho de paz e justiça.
Iniciamos uma série de ensino na qual trataremos o tema Família, mas iniciamos as
atividades falando sobre identidade, e levando-os a entenderem quem são para Deus, sua
singularidade, importância e resgate da história de cada um deles, a começar dos nomes, e
alguns acontecimentos relacionados ao nascimento. Tem sido uma fase interessante e
divertida pra eles fazerem esse resgate de detalhes tão especiais à respeito deles mesmos, e em
diálogo com as mães. Ore pra que Deus nos conceda sabedoria e criatividade, e que sejamos
surpreendidos com o que Ele vai fazer nesses dias, à medida que entendem sua identidade em
Deus.
O trabalho de discipulado com as mulheres da comunidade tem sido incrível! Temos visto
claramente o interesse e um novo caminhar em algumas delas. Tivemos uma situação de
bastante delicada ao ponto de sermos chamadas pra levar uma dessas mulheres ao prontosocorro por estar passando mal. O final de semana dela tinha sido bem tenso em casa, o que
resultou numa fragilidade emocional que demandou intervenção médica. Orem pra que essas
mulheres alcancem em Deus o equilíbrio necessário pra enfrentarem as lutas tão difíceis,
problemas com o companheiro ou com filhos, ou com elas mesmas! São verdadeiros dramas!

A oficina de bordado continua, e algumas já pensam em produzir pra ter um retorno, uma
rendinha extra. A Associação pretende apoiá-las nesse primeiro investimento. Ore pra que dê
tudo certo e a gente tenha os recursos necessários!
Os encontros de ensino bíblico às quintas estão indo muito bem! A novidade é que agora
temos tido a participação de mais homens da comunidade, o que tem nos feito pensar o
quanto é sério e se faz necessário trabalhar questões relativas à hombridade e paternidade.
Tive a alegria de participar do oitavo encontro de RENAS (Rede Evangélica Nacional de
Ação social). Foi tremendo! É sempre uma experiência marcante ver tantas pessoas se
mobilizando em todas as partes do país, em favor daqueles que precisam de ajuda, e a Missão
Integral se tornando uma realidade, em meio a tanta vulnerabilidade social! O tema este ano
foi, Criança, Sociedade e Igreja. Entra no site e saiba mais à respeito, renas.org.br .
Obrigada por sua atenção! Continue nos abençoando e nos sustentando em suas orações.
Abraço carinhoso,
Irla
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