
Igarassu, 26 de setembro de 2010

“A essência da humildade reside numa atenção indivisível dirigida a Deus, numa presença contemplativa 
diante de cada pessoa que fala conosco e numa despersonalização de nossos planos, projetos, ambições e 
até de nossa alma” 

Querido(a),

Mais uma vez nos encontramos! E isso pra mim é motivo de alegria, porque posso compartilhar o que Deus tem 
feito nessa simples e humilde parcela do seu projeto de implantação do Reino, que é o Semente da Paz.

Nossas vidas tem sido tocadas a cada dia pelos desafios enfrentados. Na verdade Deus falado muito fortemente 
ao meu coração sobre o que eu posso fazer, e sobre o que só Ele pode. As crianças são instruídas na Palavra, e 
um dos ensinamentos marcantes que receberam ultimamente foi sobre “Escolhas”. Vários exemplos bíblicos 
foram dados,  e durante uma semana elas aprenderam sobre a vida de Rute,  como a escolha dela teve uma 
influência tão profunda tanto no sentido pessoal, quanto na história, nas gerações vindouras. Estamos sempre 
diante de escolhas,e precisamos de sabedoria para escolher o melhor. Isso também tem sido passado, sendo que 
as oportunidades estão sempre diante delas pois os exemplos que usamos tem a ver com o dia a dia em casa, na 
escola, ou mesmo no Semente da Paz. É um processo, e devagar chegamos lá.

No mês de agosto participamos do encontro do RENAS (Rede Evangélica Nacional de Ação social), e foi uma 
benção! Tivemos contato com pessoas de vários projetos e organizações que trabalham na visão de Missão 
Integral. Que benção ver o que Deus tem feito em nosso país, como sua mão tem se movido em vários lugares 
pra que o evangelho seja conhecido através de ações que vão além de movimentos evangelísticos, mas encarnam 
a  evangelização,  evangelho+ação,  num  mundo  onde  os  valores  precisam  não  só  ser  anunciados  mas 
verdadeiramente encarnados. Deus falou muito conosco!

Deus tem nos dado oportunidade de conhecer pessoas e rever algumas. Tivemos, depois do RENAS, a visita de 
um grupo de missionários que são responsáveis por uma Casa de Acolhimento pra meninos em Fortaleza. Eles 
estavam no encontro e, antes de retornarem, foram nossos hóspedes por algumas horas, Tivemos a oportunidade 
de comunhão e compartilhamento de experiências. Foi uma benção! Depois vieram um casal de missionários, 
amigos da Raquel, que também nos abençoaram com suas presenças, e chegaram a passar um dia nos ajudando 
com as crianças. Foi muito legal!  Alison, uma missionária inglesa, minha amiga há quase dez anos, passou um 
fim de  semana conosco.  Ela  representa  uma organização  chamada  Rede  Mãos Dadas  que  congrega  várias 
instituições que trabalham com a criança em situação de risco, e atualmente mora em Recife.  Foi  dez! Em 
seguida tive a visita da minha tia Marlene,e do esposo dela, Pr. Torres, que nos abençoaram e trouxeram com ele 
um velho amigo, Pr. Geraldo Júnior. Que alegria foi pra mim rever esse quase conterrâneo! Depois ele retornou 
com a sua simpática esposa Edinei, e tivemos momentos primorosos. Ele ministrou até uma EBD pra nós. Foi 
demais! Presente de Deus!

Enfim, quero falar que o trabalho com as famílias prossegue. Recentemente levamos o pai de três de nossas 
crianças a um médico especialista. O mesmo tem sido acompanhado em sua saúde com o nosso auxílio, e ao que 
tudo indica o problema é psiquiátrico, e talvez requeira uma aposentadoria precoce. Ore por ele. Chama-se José.

E  falando  em  família,  tivemos  no  último  sábado  o  Encontro  de  Famílias,  uma  espécie  de  celebração  da 
campanha que fizemos com as crianças/adolescentes de oração pelas famílias. Eles colocaram seus pedidos num 
papel que colocamos dentro de uma caixa, e diariamente oramos com eles por esses pedidos, e isso durante 
vários dias. Como equipe também separamos um tempo, à noite, para clamarmos. Cremos que ainda colheremos 
o  fruto  dessas  orações  e  lágrimas  que  foram derramadas.  Foram várias  as  situações  apresentadas:  bebida, 
abandono do pai, briga entre pais, briga entre irmãos, sentimento de rejeição, etc. Foi e tem sido marcante pra 
mim tudo isso. Ajude-nos em oração também. 

O  Encontro  foi  um  momento  de  confraternização,  e  oportunidade  de  semeadura  pois  o  evangelho  foi 
apresentado  de forma bem clara e simples. Foi muito bom! 

Agradeço ao Senhor pela sua vida, você, que tem sido nosso parceiro nessa obra. Deus te abençoe!

Um forte abraço, Irla
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