Relatório de Fevereiro e Março.
Com o começo das aulas, nossas atividades também voltaram ao normal. Tínhamos começado o
ano em caráter de férias. Com o inicio das aulas também pudemos ter uma clareza em quem iria
continuar conosco o ano de 2014 e quem iria sair devido ao horário escolar. Muitas crianças
entraram, algumas saíram, mas graças a Deus temos caminhado com um grupo grande e que tem
respondido bem ao trabalho.
Nas atividades pela manhã tenho ministrado a Palavra para os adolescentes, que inclusive
está com gente nova. Alguns alunos que nos procuram estão na faixa etária da turma e eles tem
caminhado bem.
Durante a semana temos o discipulado e as visitas as famílias, tenho acompanhado a Irla nas
visitas, enquanto Andréa e Deborah estão no discipulado com as mulheres. Tem sido muito bom as
visitas, é fundamental sabermos da história das crianças com quem trabalhamos, isso nos ajuda
muito no processo de ajudá-las.
A cada 15 dias temos reunido uma turminha de +/- 30 adolescentes em um culto. Temos
contado com a ajuda de 2 voluntárias da Igreja família cristã de Abreu e Lima, elas tocam e cantam,
tem sido surpreendente vê-los aqui nestes dias. Adolescentes respondendo a apelos e se
quebrantando diante de Deus, temos tido momentos fantásticos!
Começamos oficinas pela manhã com as crianças e também nas quinta-feira a tarde com as
mulheres da comunidade. Eu estou ensinando um grupo de meninos a cortar cabelos, um grupo de
meninas a escovar e um outro grupo está aprendendo fazer bijus.

Falando de Mim...
Sou apaixonada por este trabalho, quem me conhece sabe como amo este lugar e estas crianças e
adolescentes, mas tenho sentido uma necessidade de melhorar, de buscar algo que possa me ajudar a
ir além daquilo que já tenho feito. Ainda não sei exatamente o quê, estou buscando em Deus uma
direção.
No Mais tenho estado feliz com meu trabalho, tenho procurado participar de tudo em que posso sr
útil.

Orem por nós
Orem por Tamires (14 anos), é uma de nossas adolescentes, ela está em um relacionamento e
tememos que ela acabe indo morar com esse rapaz, o que seria normal para a realidade
deles, mas nos repudiamos isso pois sabemos que não é esse o futuro que Deus reservou pra
ela.
Orem pelos novos alunos, eles chegam sem muita noção daquilo que ensinamos aqui,
Palavra, respeito pela autoridade, educação, gentileza, essas coisas. Para alguns essas coisas
básicas são tremendamente difíceis, orem pra que elas não se tornem um peso pra eles e pra
que a Palavra tenha espaço em suas vidas.
Orem pelas novas famílias que foram inseridas ao projeto com a admissão de seus filhos,
elas também precisam entrar no processo de aprendizado, de parceria conosco.
Orem pela nossa programação, discipulado, culto dos adolescentes, oficinas e trabalho com
as crianças. Quem Deus tome o controle de tudo e tudo saia de acordo com Sua vontade.
Orem por nós como equipe pra que em tudo sejamos dependentes de Deus, que sejamos

capacitadas para a tarefa. Orem pra que estejamos sempre sensíveis as estrategias que o
senhor nos mostrar para alcançar o coração destas crianças e deste povo.

