
Igarassu, 26 de novembo de 2010

“Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da Divina mão. Uma a uma, dize-as de 
uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez”

Meu coração se enche de alegria pelas bênçãos recebidas das mãos do Pai no decorrer de todo este 
ano.  As lutas não foram fáceis, mas podemos, como diz a letra da canção que citei acima, contar as 
bênçãos. 

As  comemorações  que  fizemos  pelo  Dia  das  Crianças  muito  me  alegraram,  porque  pude  ver  o 
contentamento nos rostos de nossas  crianças e adolescentes,  e saber que tivemos condições de 
proporcionar isso a eles. Nós os levamos primeiramente a um acampamento logo aqui próximo, e lá 
 tiveram um dia de lazer maravilhoso, com muito banho de piscina, direito a pula-pula, carrinho de 
pipoca , algodão doce, etc. Foi maravilhoso! Depois, os levamos, em outro dia, ao zoológico. Eles 
amaram! Tão curiosos e felizes ao conhecerem tantas belezas da criação. Foi um dia bem diferente 
pra maioria deles, que nunca tinham entrado num zoológico. Já no final do mês, fizemos um evento 
aqui mesmo no sítio, para comemorarmos os aniversários do mês de outubro, como fazemos a cada 
mês, e como tínhamos o motivo a mais, que era o dia dedicado ás crianças, incrementamos a festinha 
um pouco mais  com  brigadeiro,  bicho-de-pé (pra quem não sabe é um docinho fenomenal!),  e 
docinhos de leite. Foi uma doçura, só! E como todo mundo sabe, deve ter sido o paraíso pra eles! Pra 
encerrar essa série, já no início de novembro, um grupo da igreja que frequentamos preparou para 
eles uma tarde de lazer com direito a brincadeiras, bolo, refrigerante e cachorro-quente. Gente, foi o 
máximo pra esses meninos e meninas! E pra nós, que temos aprendido a nos doar a eles.  Fizemos 
tudo com muita alegria. 

No  contato  com  a  comunidade,  já  obtivemos  informações  preciosas  sobre  a  mudança  no 
comportamento de  algumas crianças.  Essa  semana,  uma agente  de  saúde de  lá  nos  disse  que 
presenciou o comportamento educado de um dos meninos que outrora era extremamente mal visto 
no local. Isso muito nos alegrou!

Outra novidade, é que tivemos de volta dois garotos cujo  pai tinha tirado daqui porque ia mudá-los 
de escola, e a mesma funcionava em horário diferente do nosso. Ficamos muito tristes na ocasião, 
porque foram justamente os garotos que já citamos numa de nossas primeiras cartas.  Meninos que 
nos foram encaminhados pelo Conselho Tutelar, tamanha a degradação que já começavam a sofrer 
na rua. Felizmente o pai mudou de idéia e pediu as vagas de volta. Nós aceitamos e recebemos isto 
com resposta de oração, pois havíamos ficado inconformadas com a saída deles. Chegamos até a 
comunicar o Conselho para intervir novamente. Alegrem-se conosco por esses ‘filhinhos pródigos”! 
Nós os amamos muito e queremos ajudá-los! O garoto que citei acima, do comportamento educado, é 
um desses meninos!

Diante disso tudo, o inimigo tem se mobilizado para nos desanimar e entristecer, por isso preciso 
compartilhar um dos fatos que muito nos abalou nos últimos dias. Uma de nossas adolescentes ficou 
grávida. Era uma garota que já vinha tendo uma vida desregrada antes de entrar no Projeto, e apesar 
dos nossos esforços em ajudá-la e orientá-la, ausentou-se há uma semana do Projeto alegando estar 
com vergonha, pois sua mãe pediu a agente de saúde que nos comunicasse o fato. O envolvimento 
com o pai da criança é bastante complicado, pois trata-se de um adulto cuja a reputação é a pior 
possível. Já choramos e lamentamos muito. Temos orado muito pela vida dessa garota. Ajude-nos a 
interceder também. 

Ore pelo trabalho com as famílias. Diante das muitas responsabilidades ele foi tímido, mas queremos 
avançar mais. No momento continuamos dando assistência ao pai de três de nossos meninos, já 
citado em outra carta. A situação de saúde dele é delicada. Ele tem um problema psiquiátrico, e nós 
temos ajudado pra que ele consiga aposentadoria. 



Estamos nos preparando para a comemoração de nosso aniversário de 1 ano. Sabemos que apesar 
dos momentos difíceis podemos olhar pra trás e ver a graça e a Misericórdia de Deus se estenderem 
com um manto sobre nós.

Estamos  felizes  porque  apesar  de  sermos  quatro  aqui,  existem  dezenas  de  pessoas  que  nos 
acompanham, contribuem, oram por nós, enfim, nos sustentam, sustentam as cordas que nos fizeram 
descer até estes pequeninos.

Um  abraço carinhoso,

Irla
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