
Igarassu, 26 de maio de 2011

             

Eu é que sei  que pensamentos tenho a vosso respeito,  diz  o Senhor; 
pensamentos de paz e não de mal,  para vos dar  o  fim que desejais. 
Jeremias 29:11                                                      

              

Queridos 
Amigos                                                                                                                                                    
       

Que benção poder compartilhar novamente com vocês!                                                                   

Deus tem siso bom e misericordioso para conosco, pois tem nos dado força para vivermos cada dia, 
e confiarmos nas vitórias que ele tem reservado pra nós.                                      

No início do último bimestre, em nosso devocional juntas, eu, Valéria e Keila passamos um tempo 
em oração pedindo a Deus que mande pessoas pra nos ajudarem. Às vezes é muito difícil avançar, 
diversificar  nossas  atividades.  Contudo,  entendemos  que  Deus  tem  um  propósito  para  esse 
momento, e não queremos ficar alheias, sem discernir o que significa esse tempo para nós. Por 
favor, ajude-nos em oração!                                                                                                            

As crianças que entraram este ano já estão adaptadas, e a maioria já conhece e procura respeitar as 
regras consideradas essenciais ao bom andamento do trabalho. Porém nossa oração diária é que a 
Palavra  de  Deus  encontre  lugar  no  coração  delas,  e  que  sejam transformadas  a  partir  de  um 
relacionamento pessoal com Ele. Percebemos que algumas ainda estão longe desta realidade, mas 
outras estão mais sensíveis.  Nós temos um grupo maior de meninos,  e é muito comum ver os 
maiores subjugando os menores, numa relação de poder desigual, como se tivessem mais direitos, 
chegando a ter atitudes agressivas. Tivemos uma conversa muito séria com eles sobre isso, e os 
confrontamos seriamente à luz dos valores da Palavra, levando-os a refletir sobre o ambiente em 
que vivem, e de como a lógica do Reino de Deus é diferente. Não tem sido fácil. Sinto que o fato de 
trabalharmos mais com meninos tem um significado histórico, social e espiritual, pois moramos 
num estado cuja violência é absurda, principalmente a violência contra a mulher. É incrível também 
como a falta de uma referência paterna afeta esses garotos! Nós recebemos mais ou menos dez 
crianças esse ano, 90% são meninos, e nas visitas que tenho feito, identifiquei que mais de 80% não 
convive com o pai. Em alguns casos a figura é preenchida, com muita deficiência, pelo padrasto ou 
avô.  Tenho  convicção  de  que  temos  uma  responsabilidade  imensa  nas  mãos.  Ore  sobre 
isso.                                     

Nesse tempo de muita chuva (você deve ter visto nos noticiários), tivemos a oportunidade de ajudar  
a família de uma de nossas meninas. Ao fazermos a visita, vimos que a casa não resistiria muito 
tempo aos temporais, pois estava escorada na parede de tijolo do vizinho, sobre pedaços de madeira 
e lona, cobertura de telhas muito velhas e rachadas. Imediatamente começamos uma campanha com 
amigos  e  conhecidos,  pois  não  tínhamos  como mexer  no orçamento  do  projeto,  e  levantamos, 
graças a Deus o valor suficiente para levantamos uma casa, pequena, mas feita de tijolos e com uma 
cobertura  e  piso  decentes.  Foi  construída  de  modo a impedir  que  a  água da  chuva e  da  maré 
invadissem  o  local.  Que  vitória!  Ficamos  muito  felizes  com  isso!  Sou  muito  grata  aos  que 
colaboraram. Agradeça a Deus conosco!                             



Nos dias que antecedem o DIP (Domingo da Igreja Perseguida), promovido pela Missão Portas 
Abertas, temos compartilhado com as crianças algumas histórias de irmãos nossos que sofrem por 
serem cristãos em países onde isso é motivo de escândalo e violência. Tivemos durante vários dias 
um momento de intercessão por esses amados e por seus países. As histórias são bem comoventes e 
eles até se sentiram motivados a mandar desenhos com mensagens de paz, seguindo a orientação do 
site  de  Portas  Abertas,  para  um  rapaz  que  está  preso  no  Uzbequistão.  Foi  indescritível  essa 
experiência com eles!                                                                  

E assim terminamos nossa cartinha, lembrando que você é peça fundamental em nossa jornada, e 
que não se esqueça de interceder por nós.                                                                                        

Um forte abraço,                                            
                                                                                                              

Irla
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