Igarassu, 28 de março de 2012
“Cada dia temos que escolher o fluir de uma cultura. Como
discípulos de Jesus escolhemos o fluir do Reino de Deus... A
cultura de Jesus é o fluir do amor que nunca para”.
Queridos Amigos
Que alegria poder compartilhar com você mais uma vez!
Tivemos a grata surpresa de receber três crianças novas no
Semente da Paz. Elas se adaptaram muito bem, e tem gostado
muito do Projeto.
Os devocionais tem sido desafiadores! Como em todos os dias,
as crianças e adolescentes ao chegarem, recebem o café-damanhã e o alimento espiritual. Nos últimos dias o conteúdo
ministrado foi baseado no livro de Provérbios. Foi interessante
como os conselhos deste livro, contextualizado pra realidade
deles, chamou a atenção para assuntos como prostituição,
amizade, uso da língua, uso do dinheiro, obediência aos pais,
etc; e o que é mais importante em meio a tudo isso, a busca
pela sabedoria como condição básica para uma vida bemsucedida. Senti que em alguns momentos, foram bastante
impactados!
Como em todos os anos, nessa época, ensinamos sobre o
verdadeiro sentido da Páscoa, e fizemos um apelo àqueles que
querem viver uma vida pra Jesus, e começar a morrer para o
mundo. Sei que é um verdadeiro processo, entender a
profundidade disso (pra nós também!), mas creio que eles
alcançarão. Por isso estamos aqui! Ajude-nos em
oração!
Tivemos a alegria de durante duas semanas termos a
companhia de três irmãos e amigos que vieram de Goiânia
para colaborar com algumas reformas no nosso ambiente.
Trabalharam incansavelmente, mas com alegria, pra tornar
ainda melhores as nossas condições de trabalho com os

meninos. Você pode pode ver as fotos na nossa página da
associação no facebook. Louvo a Deus pela vida desses
amados, e deixo aqui a minha mais sincera gratidão!
Outra boa surpresa foi a visita de Heinz e Chantal, nossos
queridos amigos e colaboradores! A cada ano, por três
semanas, deixam seu país para nos ajudarem, e
compartilharem com as crianças o amor que Deus tem
colocado em seus corações por esse ministério. Que Deus os
abençoe! Temos tido momentos prazerosos na companhia
deles!
É com imensa satisfação que comunico também que iniciamos
um trabalho com as mães e responsáveis pelas crianças.
Agora que tivemos nosso primeiro encontro, onde ministrei a
elas sobre Identidade e o que isso abrange. Foi um momento
bem interessante! Nosso objetivo é fazer algumas reflexões
que contribuam para um crescimento pessoal, e conseqüente
melhoria dos relacionamentos. É um bom motivo de oração.
Termino minha carta pedindo oração também pela saúde da
Keila. Ela estará passando uns dias com a família em Goiânia,
e aproveitará para se submeter a alguns exames. Ora pra que
ocorra tudo bem, e que os remédios que ela tem tomado
produzam o efeito necessário para o seu bem-estar.
Nós já temos telefone fixo. Quando quiser contatar-nos é só
ligar 81 3545 0863. Será um prazer receber sua ligação!
Um grande abraço,
Irla
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