
Igarassu, 29 de setembro de 2011             

“Não  é  tolo  aquele  que  abre  mão  do  que  não  pode  reter,  para  ganhar  o  que  não  pode 
perder”              
Queridos  Amigos                                                                                                                                   
                     

Aconteceram  coisas  marcantes  nestes  últimos  meses  no  Semente  da  Paz  .  Às  crianças  e 
adolescentes foi ministrado um conteúdo bastante delicado, baseado num material cujo  tema é “A 
vida machuca, mas Deus cura”. Consiste em alguns princípios que conduzem a um processo de cura 
de dores emocionais. O primeiro é “Peça ajuda  – admita que você não é Deus”, o segundo é ”Abra 
o seu coração”, e o terceiro abordado é, “Depender de Cristo”. Existem outros, mas até aí, ao serem 
ministrados com todo o cuidado, esses ensinamentos mexeram com algumas crianças que vieram 
compartilhar comigo situações de abuso sexual, outras que colocaram no papel relatos de outros 
tipos de abuso, e sofrimentos como o do sentimento de rejeição e abandono. Foi tremendamente 
chocante a forma como algumas coisas vieram à tona, embora eu tenha ficado com a sensação de 
que vimos apenas “a ponta do iceberg”. Ore por elas, e ore também pra que Deus nos dê sabedoria 
para lidarmos com o que ainda há de vir. Cremos que algumas “cargas” já foram tiradas durante 
algumas conversas e orientações. Mas ainda há muito a ser feito.  

                                                                                                                  

Louvamos a Deus porque cremos que Ele tem feito algo em favor das famílias. Vocês sabem que há 
algum tempo pedimos pra que Ele nos dê mais condições de trabalho com a comunidade. E não é 
pra menos. Hoje mesmo estive lá, e logo na entrada demos de cara com a polícia encapuzada, com 
arma em punho, fazendo revistas por causa de drogas. Já tinha visto a polícia lá dentro, e ouvido 
relatos das crianças, mas sempre é uma visão chocante, que me inquieta profundamente. Um de 
nossos garotos já foi até agredido por um desses policiais. Mas como estava falando, Deus não nos 
desampara. No mês de outubro receberemos a visita de um grupo de irmãos  que fizeram um curso 
com JOCUM (Jovens com uma Missão), voltado para a restauração de pessoas com comportamento 
viciado. Eles farão o prático conosco, e o foco será as famílias. Estou com uma expectativa muito 
boa. Ore por esse tempo. Eles ficarão um mês conosco. Depois que retornarem, chegará um grupo 
de mulheres  da Igreja Batista da Paz, que estará se envolvendo com as atividades do Projeto e 
fazendo um trabalho basicamente voltado para as mães. Hoje mesmo uma de nossas crianças veio 
falar comigo, e compartilhou que a família chegou em casa de madrugada porque foram assistir a 
um show, e meio tímida falou que a mãe ingerira bebida alcoólica e teve até dificuldade de chegar 
em casa. Essa mãe há alguns dias atrás esteve conversando comigo no Projeto, e compartilhou o 
sofrimento que vem tendo com o marido, que chegou a agredi-la fisicamente. Orei com ela, e disse 
que, como equipe, estaríamos orando pra Deus reverter essa situação. Os três filhos do casal são do 
Semente da Paz. Que responsabilidade a nossa! Creio que a vinda dessa equipe pode nos ajudar. 
Ajude-nos em oração também! 
                                                                                                                

Tivemos a grata satisfação de participar novamente do congresso da RENAS (Rede Evangélica 
Nacional de Ação Social). Foi maravilhoso! Fui muito edificada! São aqueles momentos nos quais 
as forças e a visão são renovadas. E a gente sai com a sensação de que ainda é pouco o que se faz. 
Quero fazer mais. Se você quiser conhecer mais, pode acessar o site www.renas.org.br. Você vai 
gostar!                                                                                                                                      

Deus abençoe tua vida ! 

Um grande abraço,                                                                                                      

Irla                                                                                                                                                            
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