Igarassu, 01 de fevereiro de 2012
Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande
riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento; o temor do Senhor é a
chave desse tesouro!
Is. 33:6
Amados
Depois de um tempo de descanso junto a família e amigos, voltei a Igarassu para
mais um tempo de trabalho, lutas e desafios. Retornamos no início da segunda
quinzena de janeiro, e como pegamos as crianças ainda em férias escolares
decidimos fazer uma espécie de colônia de férias, como no ano passado. Eles viriam
sem compromisso de responderem à chamada no dia que escolhessem vir, sendo
que abrimos também para outras crianças que já foram do projeto, ou ainda amigos
e familiares (crianças e adolescentes) dos nossos meninos. Foi uma forma bem
interessante de semearmos com a Palavra, na vida de outros, além dos nossos. Claro
que a maioria compareceu com quase cem por cento de freqüência.
As crianças retornam às aulas no dia 6 de fevereiro, e já estamos sentindo falta dos
dias especiais das férias junto com eles! Foi bom rever alguns, e ainda ter um tempo
com outros que irão sair do projeto por causa do horário escolar, o que lamentamos
muito! A estrutura educacional não oferece alternativa para o turno da tarde. E a
nossa principal recomendação e oração nesses dias, é que nunca esqueçam o que
aprenderam, que a Palavra germine e dê bons frutos. Ajude-nos em oração também.
Em compensação, receberemos de volta pelo ao menos duas crianças, teremos a
felicidade de caminhar com elas novamente!
Com relação às famílias, temos uma notícia triste pra dar. O pai de dois dos nossos
garotos faleceu. Quando saímos de férias ele estava bastante enfermo, e começamos
a orar intensamente para que Deus trouxesse uma solução pra que os garotos não
ficassem desamparados. Eles já estavam sem ir a escola, e com o pai doente em
casa, quando não estavam no projeto, passavam a maior parte do tempo na rua. Foi
muito difícil pra mim viver essa situação. Meu coração doeu muito, principalmente
quando soube do falecimento desse pai. Como poderia me ausentar durante uma
situação como essa? Fizemos contato até com o Conselho Tutelar, para nos ajudar a
encontrar a mãe dos meninos, da qual não tínhamos nenhuma pista. Só um milagre,
só Deus para intervir! E Ele o fez! A mãe dos meninos apareceu, e já assumiu a casa,
está cuidando deles, providenciou escola, etc. Os laços estão se refazendo. Glória a
Deus! Seja o nosso parceiro de oração agora pra que possamos encontrar um meio
de sustento pra ela. As crianças não tem direito a nada do pai, pois ele recebia
apenas um benefício do Amparo Social. A mãe não tem emprego, nem escolaridade.
Eles só não tem passado mais necessidade porque nós temos ajudado, sendo que
ela recebeu também apoio de um pastor amigo que a visitou algumas vezes a pedido
nosso, durante a nossa ausência. Louvo a Deus por esse irmão e colaborador. Mas
confesso que estou um pouco apreensiva com a situação. Contudo não duvido que
Deus continuará agindo.

Levamos as crianças a praia, e percebemos que além do lazer Deus estava nos
levando a ter um tempo especial com elas. Durante o lanche, fizemos uma rodinha
embaixo de uma palhoça, e ali tivemos que ministrar sobre algumas coisas muito
sérias. Não foi algo planejado. Valéria foi usada por Deus pra escutar uma música no
celular de uma das meninas e descobrir uma série de outras que confesso a vocês,
não ousaria nem citar uma frase. Nunca vi tanto lixo sonoro junto. De imediato
chamamos o grupinho pra conversar porque sabíamos que isso não era o “gosto” de
apenas uma garota. Foi um tempo bom, de chamar a atenção pra umas coisas bem
sérias. A menina chorou muito, e apagou imediatamente a “sujeirada”, enquanto o
irmão dela que estava no grupo e havia gravado as músicas, ficou bem quieto e
reflexivo. Creio que Deus fará o resto. É como eu sempre digo, quando temos esses
momentos, é como se nos deparássemos apenas com a ponta do iceberg, ainda há
muito caminho pra se andar. Deus tenha compaixão de nós, e nos dê graça e
sabedoria!
Que Deus te abençoe pela atenção, e pelo carinho de continuar andando conosco
por mais este ano de 2012.

Grande abraço,
Irla
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