IGARASSU, ABRIL DE 2011.
Olá amigos!!!
Aqui estou para mais um informativo!
Graças a Deus temos vivido dias de bênçãos! Apesar do forte calor
nordestino, estamos bem e gozando de boa saúde.
Após as férias, que foram ótimas, retomamos nosso trabalho com as
crianças e suas famílias. Temos agora 34 crianças/adolescentes. Dessas, 11 são
novatas.
O mês de março foi bem cheio e atípico! Recebemos aqui nossos queridos
amigos da Suíça: Heinz e Chantal. Chegaram no início do mês e ficaram por três
semanas. Também tivemos a alegria de receber Johanna, uma jovem alemã, que
vive na Suíça. Ela faz parte do grupo de irmãos e irmãs da Suíça que oram e
colaboram financeiramente com Semente da Paz. Veio, viu e gostou, graças a
Deus! Esses dias foram uma oportunidade para ela conhecer Messias, o garotinho
de 9 anos que ela ajuda a manter no Projeto. Para ele foi tudo muito novo,
principalmente por causa da língua (Johanna não fala português). Para ela, uma
realidade tão diferente da que vive. Mas, tenho certeza que esse encontro marcou
a vida de ambos.
Essa visita foi um estímulo para mim, Irla e Valéria. Ouvimos alguns relatos
de pessoas na Suíça (algumas não são cristãs) que têm sido tocadas por Deus para
se envolverem com nossas crianças. Vou relatar aqui três histórias. Alegre-se
conosco e glorifique o nome do nosso Deus:
Uma mulher, aposentada. Não possui muitos recursos. Decidiu colocar em
seu apartamento uma pequena caixa. Quando ela volta das compras, coloca
dentro um pouco do dinheiro que sobrou. Essa mulher, quando soube da vinda de
Heinz e Chantal para o Brasil, os procurou e entregou a eles o dinheiro que estava
juntando era para as crianças do Semente da Paz.
*********
Mulher de 52 anos de idade. Há dois anos, no seu aniversário de 50 anos,
ela disse para seus familiares que ao invés de presentes queria dinheiro para poder
ajudar um Projeto Social. Ela guardou o dinheiro por dois anos. E agora, ao saber
do Semente da Paz, decidiu ofertá-lo para o trabalho com as crianças.
*********
Uma senhora de 90 anos. Sua única renda é a aposentadoria. Embora seus
recursos sejam pequenos diante de suas necessidades, ela tem um pensamento
fixo: “os meninos e meninas do Semente da Paz têm necessidades maiores do que
as minhas.” Essa mulher vive com pouco e uma vida muito simples com o
objetivo de guardar o máximo de dinheiro possível para as nossas crianças.
Como disse Chantal, esses são pequenos milagres de Deus. Ao contrário do
que se pensa, a maioria dos que têm ofertado na Suíça são pessoas que não são

ricas mas que possuem um coração generoso e aberto à voz do Espírito Santo. Á
Deus toda honra e glória!!! E a esses que têm ofertado do que podem (ou não
podem), nosso muito obrigado! Só o Senhor Jesus para recompensá-los de forma
abundante!!
Outro motivo de alegria é pelo fim de nossa reforma. Ficou lindo! Me
surpreendeu ver quanto espaço foi adquirido para o trabalho com as crianças.
Graças a Deus, as ofertas que recebemos para a reforma foi exatamente o valor
que necessitávamos!
Estávamos esperando o fim da reforma para retomarmos o reforço escolar.
Infelizmente não será possível fazer da maneira como gostaríamos, pois eu e Irla
vamos nos revezar com um grupo diferente a cada dia. Mas, enquanto a equipe
não cresce, é assim que vamos fazer, pois queremos ajudar as crianças a
melhorarem nos estudos. Também vamos retomar as aulas de computação e de
serigrafia. Por favor, continue orando para que Deus envie pessoas para nos
ajudar. É urgente essa necessidade!
PEDIDOS DE ORAÇÃO:
1 – Pela equipe. Embora estejamos bem de saúde, percebemos nos últimos dias
uma investida contra nós nessa área.
2 – Pelas famílias das crianças. Temos ouvido de mães se envolvendo com
prostituição.
3 – Pela Palavra de Deus na vida das crianças. Temos desafiado cada uma a tirar 10
minutos para um “À sós com Deus”. Isso é feito aqui, logo após o culto, mas ainda
há muitos que resistem.
4 – Por mais voluntários.
Fico por aqui e meu coração se alegra em saber que você vai ler esta carta
e continuará comigo nessa tarefa. Obrigada!
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