Igarassu, 31 de maio de 2010

Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Sl 59:10

Caro Amigo

Nossa caminhada prossegue em prol daqueles que necessitam de nosso auxílio, e enquanto nós vamos ao
encontro deles, Deus nos faz instrumentos de sua benignidade.

Foi um mês cheio de atividades, e creio que de momentos felizes para as crianças, que em algumas ocasiões
foram presenteadas com coisas simples, mas significativas para elas.

Como forma de aplicação dos ensinamentos sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpo, as crianças
receberam um kit de produtos de higiene, com sabonetes, xampu, escova de dente, creme dental, e desodorante.
Que alegria! Elas aprenderam também que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e somos
os responsáveis por cuidar dele. Foi um momento muito legal!

Outro momento especial foi a nossa festinha do Dia das Mães. As crianças passaram vários dias confeccionando
um porta-retrato feito com canudinhos de folhas de revistas, para presentearem as mães no dia da festa. As
meninas ensaiaram, com a ajuda da Raquel, uma coreografia da música que todos iriam entoar em homenagem
às mães. Poucas mães faltaram. E no dia, durante a apresentação, todas ficaram muito emocionadas! Elas
ouviram uma meditação bíblica, depois servimos um lanche bem gostoso, e cada uma recebeu sua lembrancinha,
cada porta-retrato já com a foto do filho que tiramos aqui no sítio. Elas também pousaram pra uma foto, cada
uma com seu(s) respectivo(s) filho(s). Foram momentos abençoados! Na ocasião, contamos com a presença do
pastor e mais um irmão da Igreja Batista da Paz em Goiânia, que vieram nos visitar. Louvamos a Deus pela
presença
desses
amados
que
conosco
estiveram
por
alguns
dias.
Deus
os
abençoe!

As crianças começaram a aprender algumas curiosidades sobre a Bíblia; suas divisões; número de livros; os
nomes dos livros pela ordem; os temas gerais; informações sobre alguns escritores, etc E depois de alguns dias
falando sobre esses assuntos, fizemos uma gincana com quem tinha aprendido os nomes de todos os livros. Duas
meninas venceram, pois acertaram todos. Legal, né? Claro que elas foram premiadas! Não com um exemplar da
Bíblia, porque este foi um presente que todas as nossas crianças receberam ao final da gincana. Foi uma doação
da
igreja
citada
acima.
Agradeço
sinceramente
a
gentileza
desses
irmãos!

Foi um momento de emoção pra nós também, a ajuda que a família de duas crianças, duas irmãs na verdade,
receberam. Eu havia feito a visita domiciliar, e desde então meu coração se entristecera muito com a situação
que presenciei ali. Uma casa de um cômodo só, cujo telhado foi muito mal feito, e durante a chuva era inundada,
mal dava pra dormir, sem risco de se molhar. Não tinham banheiro, nenhuma pia para lavar nada. A água que

recebiam vinha de um cano junto ao chão, na parte externa da casa, pois até a torneira havia quebrado. Vi uma
mãe desanimada, tendo que sustentar as quatro filhas com apenas o auxilio do bolsa-família, pois ela mesma
dissera que não passava mais fome porque mandávamos comida pra sua casa, do que restava do almoço das
crianças
do
projeto.

Mas Deus em sua benignidade usou um irmão cuja doação permitiu que o telhado fosse arrumado, mandamos
colocar a pia de lavar louça, lavar roupa; o banheiro com a fossa foi feito(já havia um espaço dentro da casa), e
outras coisas mais. Ela ficou muito grata! E nós muito felizes em ter sido um canal pra que isso acontecesse. Sou
sinceramente grata ao Senhor pela vida deste irmão!

Há muito mais a ser feito, querido! Só começamos! Mas precisamos do seu auxílio, de suas orações! Agradeço o
que você já tem feito. E oro a Deus pela tua vida.

Um grande e saudoso abraço,

Irla
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