
Igarassu, 16 de outubro de 2017
 

“Está em risco mais até mesmo do que a vida dos pobres e dos órfãos [..,],a própria integridade de  
nossa fé”.
               

Querido(a) amigo(a)
             
     E já se passaram dois meses desde a nossa última carta... À medida que o tempo avança, nos 
damos conta de quão urgente é a nossa tarefa de mentoriar esses meninos e meninas. Crescem tão 
rápido, e continuamente estão expostos a tantas coisas danosas!

    Fomos agraciadas, logo no início de setembro, eu, Andrea e Valéria, com uma ida a Goiânia. Lá 
tivemos momentos imensamente prazerosos na companhia de irmãos e amigos, parceiros e 
intercessores. Participamos também da Conferência Vida Nova, em comemoração pelos 500 anos 
da Reforma. Foi marcante! 

   Enquanto estávamos lá, Maria Santa e Tasso, tiveram alguns momentos de lazer e convivência 
com algumas de nossas crianças e adolescentes. Igualmente significativos!

  Tivemos o prazer também de receber algumas visitas. Na verdade, amizades e parcerias foram 
estabelecidas. Primeiramente, Toni, amigo de Heinz e Chantal, em férias na Paraíba, vindo do Rio 
de janeiro, fez questão de dar uma passada por aqui, e afirmar que é mais um na nossa lista de 
padrinhos. Em seguida, num sábado festivo, recebemos o Ministério Sal da Terra, nos deleitando e 
edificando com música, palavra e incentivo a valorização de nossa cultura. Foi uma benção!

   No mesmo dia, recebemos a visita do casal Mauro e Raquel, acompanhados de seus oito filhos 
(cinco dos quais, são do coração). Esses irmãos nos inspiraram e nos ajudaram no preparo de uma 
pequena parte do nosso sítio para o plantio. Estamos numa fase de fazer a terra produzir, e esses 
irmãos com a experiência que estão tendo também com a terra, serão nossos parceiros. Eles moram 
num sítio e fazem um lindo trabalho com a comunidade lá.

   Por fim, nossa festinha de comemoração do Dia das Crianças foi um sucesso! Eles tiveram um dia 
inteiro no Acampamento Paraíso, aqui próximo. Com a ajuda de amigos e alguns padrinhos,além da 
piscina, oferecemos também pizza, sorvete, bolo, refrigerante, suco, brincadeiras em geral. Ainda 
tivemos pula-pula, pipoca e algodão doce. Elas se divertiram bastante!

   Somos imensamente gratos a Deus por esta proximidade que alguns padrinhos nos tem permitido 
ter. A forma como tem acolhido nossas felicitações de aniversário através dos vídeos gravados pelas 
crianças, ou mesmo nas contribuições. Alguns escreveram cartinhas, respondendo as que 
receberam. Muito obrigada! Desejamos que vocês caminhem conosco mais de perto ainda, e 
oramos pra que todos sintam a alegria e privilégio de serem instrumentos do amor e da graça de 
Deus na vida desses meninos e meninas!

  Abraço carinhoso,

  Irla
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