
Igarassu, 01 de dezembro de 2011

“Ensina-me a ver o amor que me desperta pela manhã, ensina-me a 
ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia”.               

Queridos Amigos,        

É com imensa satisfação que escrevo a minha última carta informativa do ano de 
2011.  Quando olho  pra  trás,  vejo  com grande emoção a  forma como Deus  foi 
gracioso e fiel durante todo este ano. Posso ver, de fato, o Senhor me despertando 
pelo seu amor a cada manhã, e sua misericórdia e bondade me seguindo a cada 
instante.             

As  atividades  que  desenvolvemos  nestes  dois  últimos  meses  foram  incríveis!  
Primeiro, com a ajuda da equipe de JOCUM, formada por cinco pessoas e que citei  
na carta anterior. Vieram para um prático da escola cursada e foi um trabalho 
mais voltado para as famílias.  Fomos até a comunidade com o grupo e fizemos o 
convite para assistirem às palestras que eles ministraram durante a tarde. Tivemos 
a participação de um bom grupo de mães que estiveram durante algumas horas, 
e  no  período  de  três  dias,  recebendo  conteúdos  como:  família  funcional  e 
disfuncional, vínculos afetivos, tipos de vícios, grupos de apoio, etc.     Foi fantástico 
como  elas  participaram,  e  se  identificaram  também,  pois  todos  os  conteúdos 
trouxeram luz a alguma área da vida na qual ainda não haviam refletido. Oro 
pra  que  isso  já  seja  um  início  de  alguma  mudança,  pra  melhor,  é 
claro!                                                                                                      

Foi  muito  legal  o  tempo que tiveram com as  crianças  também.  Fizemos  uma 
divertida gincana e eles apoiaram a meninada nas tarefas, dividindo-se entre os  
grupos,  e  incentivando  a  criatividade  de  cada  um.  Dois  homens  do  grupo, 
reuniram os meninos pra uma conversa aberta e direta sobre sexualidade.  Da 
mesma forma, as mulheres reuniram as meninas e conversaram sobre o mesmo 
tema. Foi bem interessante, pois temos visto a necessidade constante de recorrer a 
esse assunto em aconselhamentos. Temos um grupo grande de adolescentes que 
precisam imensamente de orientação nessa área.                                      

Duas semanas após a saída da equipe, tivemos a imensa alegria de receber a visita 
de um grupo de nove mulheres,  uma delas  acompanhada pelo marido.  Duas, 
vindas de São Paulo, o restante do grupo, de Goiás, sendo que a maior parte é da 
Igreja  Batista  da  Paz,  em  Goiânia,  igreja  esta  que  apóia  imensamente  nosso 
ministério.  A  equipe  foi  liderada  pela  Pra.  Ariadna,  que  durante  três  tarde 
também ministrou às mães e responsáveis pelas crianças, sobre a Paternidade de 
Deus.  No primeiro dia foram tão impactadas que não perderam tempo ao serem 
desafiadas a levar uma amiga, parente ou vizinha para ouvirem a palavra no 
segundo dia.  Só sei que no terceiro dia, tínhamos um grupo imenso de mulheres 
aqui, jovens mães de várias faixas etárias. Em todos os dias, após cada ministração, 



elas eram divididas em grupos menores e lideradas por alguma componente da 
equipe. Era o momento de elas compartilharem, e abrirem o coração. Presenciei 
muitas delas chorando e desabafando coisas tristes e dolorosas, e sendo acolhidas 
por mãos calorosas de pessoas que oraram por elas, e simplesmente se deixaram 
ser usadas por Deus para serem instrumentos de consolo. Aliás, foi esta a atmosfera 
que envolveu todo o grupo durante a estadia desses amados irmãos. As crianças, 
durante as manhãs, ficaram encantadas, e vice-versa, pois  foi um momento de 
muito amor e comunhão. Toda a equipe foi muito carinhosa para com todos. E um 
dos  resultados  de  tudo  isso  é  que  seis  mulheres  decidiram seguir  a  Jesus.  Que 
benção!                                                                       

Todos  se  empenharam  também  na  preparação  da  nossa  festa  de  segundo 
aniversário. Foi um culto lindo! Com a participação em peso dos familiares das 
crianças.  Com  certeza  foi  um  momento  sublime,  as  crianças  cantaram,  e 
aproveitamos a ocasião para a entrega do certificado às garotas que fizeram o 
curso  de maquiagem com a Valéria.  Elas  estavam radiantes  pois  ainda foram 
presenteados  com  um  kit,  para  assim  terem  oportunidade  de  praticar.  Foi 
lindo!                                                  

Só  tenho  a  agradecer  a  você  que orou por  nós  e  de  alguma forma escreveu 
também  essa  história.   Regozije-se  conosco!                                  
                                                       

Desejo um Natal feliz,  cheio da presença de Cristo, e um Ano Novo repleto do 
amor que Ele irradia em todo tempo, e que deseja que sejamos seu reflexo.          
                                                       

Um forte e carinhoso abraço,                                                            

Irla
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