Igarassu, 09 de agosto de 2017

“A doçura do Teu falar, a doçura do Teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração”.
Querido(a) amigo(a)
Quando me vejo diante de alguns desafios enfrentados no ministério, reconheço que
só o Senhor, em sua doçura, e perfeita capacidade de cuidar, me traz a certeza de
que estou no caminho certo.
Terminamos um semestre reconhecendo o quanto Deus tem sido misericordioso. São
meses para definições. Crianças que saem, algumas que chegam, e como equipe,
precisamos trabalhar em cima do que vem se consolidando, e ter o “jogo de cintura”
para lidar com o novo, e com o que Deus vem nos mostrando. É excitante, porém por
vezes, estressante também.
Temos visto progressos em algumas crianças no apoio escolar, nada muito relevante,
mas aprendemos que de pequenos progressos podem vir grandes mudanças.
Nos devocionais, os assuntos seguem dando continuidade a um plano de trabalho
anterior, com pequenas e sutis adaptações, na medida em que as crianças mesmo
participam desse processo de ensino e aprendizado. As demandas trazidas,
principalmente pelos adolescentes, nos deixam perplexos, mas dispostos a encarar. Os
danos e as seqüelas emocionais são bem evidentes, o que tornam os atendimentos e
acompanhamentos individuais, diários.
Temos insistido com a Escola de Pais, e por vezes reconhecemos que o conteúdo
trabalhado, é algo difícil de lidar, Eles sabem que são confrontados, e para alguns é
mais cômodo evitar isso.Contudo algumas mães continuam se aproximando e dando
espaço para o atendimento e acompanhamento individual. Isso é um grande avanço!
A Oficina com as mulheres (mães), tem ido bem. Elas ficaram animadas depois de uma
doação de camisetas e panos de prato, e já colocaram “as mãos na massa”,
confeccionando lindos trabalhos.
Recebemos três crianças novas no último mês. Todas com a mesma idade, 08 anos,
Estão ainda em fase de adaptação.
Renovamos nosso contrato com a casa que mantemos na comunidade Escorregou, e
estamos animados com o que tem sido desenvolvido pelas mulheres naquele espaço.
São os sinais da Graça ! Permaneça firme, intercedendo por nós !
Abraço carinhoso,
Irla.
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