
Igarassu, 07 de agosto  de 2014 

Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações 
sábios. Sl 90:12 

Amado(a) 

Nossos corações tem se alegrado com o que Deus tem feito em nosso meio! Os 
últimos meses trouxeram momentos nos quais vimos claramente  respostas  a 
algumas de nossas orações. Uma delas, diz respeito a nossa equipe de monitores. 
Como já compartilhei, alguns de nossos adolescentes, foram escolhidos para 
assumirem mais responsabilidades no Projeto, e serem preparados para nos 
ajudarem. Contudo, sabíamos que eles precisavam de mais que um 
comissionamento, mas de um toque do Senhor pra compreenderem melhor esse 
momento. E isso aconteceu!  Recebemos um grupo de JOCUM, vindo do 
Uruguai, e que apesar de terem vindo pra descansar, serviram ao Projeto com 
muita dedicação, e ministrando aos monitores, trouxeram palavras específicas 
vindas do Senhor, e que confirmaram e encorajaram  a visão de que foram 
separados para coisas especiais dentro do Reino. Foram momentos fortes, e que 
nos trouxeram grande emoção! 

Uma das mulheres que estamos acompanhando, quase desistiu do processo. Ela 
tem problema com o álcool, e nós a trouxemos para ajudar na Associação como 
forma de estar mais perto de nós, e mais tempo longe das influências negativas. 
Ela estava prestes a desistir, mas como resposta às nossas súplicas, ela tem 
caminhado e compreendido o seu estado, e do quanto precisa de ajuda. 

'O trabalho com as mulheres tem avançado, e o número de participação também. 
No último encontro que acontece sempre às quartas,  cerca de 20 mulheres 
participaram da reunião que chamamos de Discipulado.  As mais antigas e 
frequentes ao grupo, começaram a se empenhar no sentido de levarem outras. É 
o Reino avançando! 

A oficina de sandália  com as mulheres, encerrou, mas em breve estaremos 
iniciando outra. 



Foi com muita emoção que vimos quatro das pessoas que estão sendo 
discipuladas, serem batizadas. Dentre essas um casal, pais de uma de nossas 
crianças. Que vitória! Nossa oração agora, é que esses, e outros que estão sendo 
alcançados façam parte de uma comunidade de fé saudável, onde a Bíblia é 
ensinada com seriedade, e o nome de Jesus seja glorificado. 

Os CHAS das mulheres e os Encontros de Adolescentes continuam acontecendo 
periodicamente, e cada vez mais pessoas tem sido alcançadas com a Palavra, 
nesses momentos que pra nós, se constituem também estratégias de 
evangelização e consolidação dos resultados alcançados. 

Temos crianças novas! Fui procurada por uma mãe da comunidade Caminho das 
Águas, pedindo vaga para o filho mais velho, de 14 anos. Porém, a mesma tem 
mais 3 filhos, e com exceção do mais novo, todos foram aceitos na Semente da 
Paz. São três meninos a mais, e novos “tesouros”! 

Tivemos um tempo de recesso pra descanso, e repor as energias. O meu em 
especial, foi mais difícil! Tive uma perda significativa com o falecimento do 
meu tio, mas Deus tem me fortalecido. A saudade de casa parece se intensificar 
depois de uma experiência como essa! Mas Deus tem confirmado os passos, e 
me ensinado a confiar e acreditar que tudo o que diz respeito a mim, está no 
controle dEle. Como costumo dizer, não temos controle sobre absolutamente 
nada. 

Abraço carinhoso, 

Irla 
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