Igarassu, 16 de maio de 2018
“Há um caminho mais alto, há um amor mais profundo, há um destino traçado que me leva
a Você...Eu quero ir”.
Querido(a)
É sempre uma alegria pra nós receber pessoas que tem um coração sensível ao que
fazemos aqui. Foi assim que conhecemos o John. Como estudante de Biologia, e desejoso de
prestar algum serviço voluntário, durante alguns preciosos momentos, compartilhou com
nossas crianças algumas informações importantes, utilizando como espaço de “aula”, o nosso
próprio ambiente, rodeado de natureza exuberante. Somos gratos por essa atitude!
A mesma gratidão expressamos a Marli, uma mulher sensível, que apesar de não nos
conhecer pessoalmente, e apenas ter ouvido falar do nosso trabalho, fez questão de enviar
uma lembrancinha do Dia das Mães a cada um de nossos meninos e meninas, a fim de que
pudessem presentear suas mães. Foi lindo1
Nos últimos dois meses, nossas atividades seguiram seu ritmo normal, com as
devocionais, o apoio escolar, a oficina com as mães, o atendimento às famílias, a Escola de
Pais, o encontro com as mulheres da comunidade Escorregou, e nossas celebrações na Casa
Rosa, etc. Contudo sabemos que os desafios embutidos em cada uma dessas atividades, tem
nos trazido peso de intercessão, e nos colocado a cada dia naquele lugar de aprendizado e
aperfeiçoamento por vezes árduo e doloroso. E enquanto escrevo, me lembro que mais uma
vez fomos confrontados com uma história de violência. Três garotos, amigos de nossos
adolescentes, foram cruelmente assassinados. Todos sentiram bastante, e fomos solidários
com eles, também sofrendo por viverem essa experiência assim tão de perto! Os assassinatos
de jovens em nosso país é uma questão que nos afronta sensivelmente, uma vez que militamos
por um Reino de Paz...Que Deus nos ajude!
Então, mais uma vez agradecemos por nossa parceria, te lembrando que podes ver fotos
e notícias na nossa página no Facebook e Instagram.
Um grande abraço,
Irla
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