Igarassu, Julho de 2010.
A paz de Cristo, amados amigos e irmãos!
Começo esta carta pedindo perdão pela minha demora. Já se
passaram muitos dias desde a última carta e muitas coisas
aconteceram aqui em Igarassu, desde então. Sendo assim, por favor,
me perdoem, e se alegrem comigo com as notícias daquilo que o Pai
celestial tem feito neste lugar.
No mês de maio recebemos mais uma vez o pastor Paulo e nosso
amado amigo Zen. Sempre é muito bom recebê-los e ouvir notícias de
nossos em Goiânia. Eles ficaram poucos dias (como sempre!), mas
foram dias abençoados! Tínhamos duas necessidades urgentes: o
telhado da casa de duas garotas do projeto estava muito danificado
por causa das chuvas, e a água estava entrando dentro da casa. Uma
situação extremamente difícil!! Eu e Irla levamos o pastor e o Zen pra dar
uma olhada e nos dizer como poderíamos resolver a situação. A
verdade é que o telhado era só um dos muitos problemas, pois a casa
não tinha banheiro, pia, torneiras, luz, lugar para lavar a roupa,
encanamento, etc. Graças a Deus, pessoas semearam na vida daquela
família que hoje está em uma situação bem melhor! A casa foi
arrumada e uma beliche foi doada para que não precisassem dormir
todas juntas na mesma cama. Quando digo isso, me refiro a cinco
pessoas dormindo na mesma cama! Mas agora, essa situação já
melhorou! Graças a Deus!
A outra benção foi aqui no Semente da Paz: a colocação de um
telhado sobre a área dos banheiros das crianças e uma pia grande,
com seis torneiras, para higiene e escovação dos dentes após as
refeições. Graças a Deus, o serviço está feito e todo pago! Ficou uma
beleza!! A cada irmão e irmã que ofertou para isso, o meu sincero
obrigado! Só Deus para recompensá-los!!
Também, com a vinda do pastor, aproveitamos para
comemorarmos o Dia das Mães. Foi uma benção!! Apenas duas mães
não puderam comparecer. Pr. Paulo trouxe a mensagem de Deus e
pude ver muitas mães chorando e sendo tocadas pelo Espírito Santo.
Outro momento tocante foi quando elas ouviram os filhos e filhas
cantando para elas: “Aos olhos do Pai, você é uma obra prima, que
Deus planejou”. Choraram e fizeram algumas crianças chorar. Vejo tudo
isso como a mão de Deus. Muitas famílias que atendemos não têm
laços de amor e carinho entre elas. Tenho certeza que Deus usou
aquela música, a apresentação, a ministração, enfim, todo o culto,
para falar àqueles corações.
Algumas bíblias foram doadas ao nosso Projeto pelo
departamento infantil da Igreja em Goiânia. Cada criança do Semente
da Paz foi presenteada e agora, estamos ensinando cada uma a ler,

meditar e acima de tudo, guardar a Palavra de Deus em seu coração.
Todos os dias elas trazem suas bíblias para o Projeto e juntos, lemos e
aprendemos as Escrituras. Obrigada Tia Lênia e equipe. Obrigada
crianças da Igreja Batista da Paz! Vocês são jóia!
No dia 30 de maio, tive a oportunidade de organizar o Domingo
da Igreja Perseguida (DIP), na Igreja Congregacional de Abreu e Lima.
Foi muito bom! Pela primeira vez essa igreja pôde conhecer um pouco
do que acontece com nossos irmãos e irmãs que vivem em países cuja
pregação do evangelho é estritamente proibida pelas autoridades
locais. Fizemos uma encenação onde “policiais” invadiram o culto,
prendendo alguns cristãos e até “matando” uma jovem, a fim de
persuadir os outros a negarem sua fé. Foi impactante! Também foi feito
um trabalho com as crianças dessa igreja, e fiquei impressionada com a
participação delas durante o culto, falando de como se sentiram ao
assistirem um vídeo sobre a situação das crianças cristãs na China.
Louvo a Deus por ter me dado essa oportunidade! O pastor da igreja
disse que não quer esperar o próximo ano para realizar novamente o
DIP. Disse vai realizar outro ainda esse ano! Creio que Deus despertou
aquela pequena igreja para que se torne uma intercessora da obra
missionária.
Embora esteja sendo muito desgastante fisicamente para equipe,
porque somos apenas quatro mulheres para cozinhar, dar o reforço
escolar, culto, atendimento familiar, limpeza, etc..., tem sido uma
benção ver o que Deus, aos poucos, tem realizado na vida de nossas
crianças. Por favor, ore por nós pedindo a Deus o renovar das forças, a
criatividade que vem dEle, a santidade, o amor incondicional o doar-se.
Precisamos muito de sua cobertura. Não tem sido fácil, mas cremos que
aquele que começou a boa obra, há de concluí-la!
Mais uma vez, obrigada! Deus tem sido tão bom comigo ao me
dar amigos e irmãos de fé. Pessoas que mesmo distantes, tem sido o
apoio, a força, o braço e a mão estendida. Só tenho a agradecer a Ele
por sua vida!
Fique na paz e na benção do Pai!
Keila

Novo Telhado

Pia para escovar os dentes

Culto do Dia das Mães

Momento de Culto com as crianças

Emerson – Esse garoto é um dos nossos maiores desafios!

“E o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à Sua
eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos
aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o
poderio para todo sempre. Amém.”
I Pedro 5:10,11
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