Igarassu, 30 de julho de 2011

“Diante do Trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor, diante do
Trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor...’

Amados no Senhor,
Os últimos meses no Semente da Paz foram de muitas alegrias, mas também de
muitas responsabilidades. Como já compartilhei anteriormente, Deus nos concedeu
a benção de termos uma Kombi a partir das doações de irmãos que amam esse
ministério, e desde então temos utilizado esse veículo para que as crianças
conheçam a realidade da Igreja Local, no caso aqui, a Primeira Igreja Batista de
Cruz de Rebouças, um bairro de Igarassu. Elas ainda estão tímidas, e temos que
revezar o grupo pois não podemos encher demais o carro. Tem sido uma alegria
poder levá-los a Escola Bíblica Dominical!
Aproveitamos as férias escolares da meninada para proporcionar também
momentos de lazer fora do Projeto. Nós as levamos a praia, e foi uma festa só!
Brincaram na areia, tomaram banho, jogaram futebol, etc. Foram momentos pra
elas, com certeza, inesquecíveis!
Outro momento que marcou foi o que tive com dois de nossos garotos. Soubemos
que eles tinham sido inconvenientes com um de nossos vizinhos, tocando o sino de
campainha, chamando e atrapalhando o trabalho dos funcionários, pois se trata de
uma granja onde funciona uma empresa. Conversamos com eles, e entenderam que
fizeram algo errado, e que precisavam pedir desculpas. Fui com eles até lá, e
enquanto caminhava, com um de cada lado (dois adolescentes bem mais altos que
eu), fui pensando que aquilo era papel de mãe, me emocionou a disposição de
fazerem o “conserto”, e eu os amei ainda mais...
Em outra ocasião, dentre tantas notícias que eles trazem de casa e da comunidade,
uma mexeu bastante comigo. Um adolescente me relatou que seu primo fora preso
pela polícia por porte ilegal de arma, que os agentes chegaram a comunidade de
madrugada e foram espancando os traficantes ou suspeitos. Outro contou que nessa
operação policial sua casa foi invadida, os policiais colocaram todos pra fora da
casa, remexeram todos os pertences deles em busca de droga, pois o irmão dele é
traficante. Mas me comoveu o fato de que antes eles falavam essas coisas com uma
certa naturalidade,porém nesse dia, quando me contaram essas coisas percebi um
sentimento de revolta, mas que na verdade eu traduzi como de inconformidade, de
que essa não deve ser a realidade deles, que Deus quer escrever uma outra história
nas suas vidas. Eu nunca tinha ouvido esse garoto que teve a casa invadida, que

queria sair de lá, de onde mora, pois ele não demonstrava ambição de querer
mudança, era conformado. Foi muito interessante! Eu os consolei, e na hora do
culto nós oramos, e como todo dia fazemos, reafirmamos o amor que Deus tem por
eles, e o desejo de abençoá-los e de escrever através deles histórias de amor, e não
de ódio, de paz, e não de violência.
As visitas às famílias continuam, e cada vez que chegamos das casas dessas
crianças, meu coração chora. São histórias tão tristes, como a da mãe de um dos
nossos meninos, que relatou que vive com o pai dele uma vida bem infeliz. Seu
companheiro bebe com frequência, e uma vez bêbado,transforma-se numa outra
pessoa, agride, briga com os vizinhos, provoca, e como ela mesma disse, parece
que é possuído por um espírito maligno. Não há paz dentro de casa quando ele se
embriaga, apesar de ser um homem, que quando sóbrio, trabalhador. Ore pra que
Deus nos dê estratégias e mande mais pessoas para nos ajudarem a alcançar
eficientemente esses lares, dando-lhes o apoio social e espiritual.
E pra terminar, uma notícia bem legal. Seis de nossos adolescentes participaram de
um acampamento no último fim de semana. Na verdade foi um Congresso de
Jovens e adolescentes da igreja a qual me referi. Eles chegaram contando muitas
novidades, e bem animados, compartilharam vários episódios do evento. Foi algo
totalmente novo pra eles, e creio que aproveitaram bastante, fizeram novos amigos,
e foram edificados. Alegre-se conosco por isso! Deus tem dado a esses meninos
muitas oportunidades para pensarem no grande amor e cuidado que tem pra com
eles.
Continue lembrande de nós em suas orações.
Um forte abraço,
Irla

Caixa Postal 138 - Centro - Igarassu-PE
Fone: (81)9972 8805 TIM

