
Igarassu, 11 de dezembro de 2012               

“Sonhar, ainda vale à pena, esperar e confiar em Deus, 
aquEle que tem sonhos infinitamente maiores que os 
meus. O final é mais que o começo,conquistar tem 
sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue 
derramado por mim, e por isso meus sonhos não tem 
fim”.              

Queridos Amigos 

Estamos felizes por concluir mais uma etapa na Semente da 
Paz. Foi um ano cheio de desafios. Muitos risos foram dados, 
mas muitas lágrimas foram derramadas também. Contudo, 
tivemos a certeza da companhia, do consolo, direção e vitória 
do nosso Amado Pai. Que Ele seja louvado! 

Nossas crianças e adolescentes entram de férias, fortalecidas 
pelo conteúdo que receberam. Algumas se deixaram trabalhar 
mesmo, ao ponto de entenderem que já estão preparadas pro 
batismo. Depois de terem sido “mergulhadas” em 
ensinamentos como a simbologia do tabernáculo, e 
aprenderem como ela aponta pro sacrifício de Jesus, o 
Cordeiro de Deus, durante vários dias (mais uma vez) foram 
ministradas ministrou-se sobre o pecado, e as consequências 
que ele traz. Em seguida, concluímos que seria o momento de 
ensiná-las sobre batismo, e fazer o convite. Ficamos felizes 
que alguns aceitaram, embora ainda seja uma dificuldade pras 
famílias compreenderem tal decisão. Apresento isso aqui como 
um alvo de oração. 

Nosso relacionamento com as famílias das crianças e com 
outras pessoas da comunidade tem se estreitado ainda mais. 
Nos últimos meses temos ido lá duas vezes por semana, e a 
partir desse contato criamos o nosso “Chá de Mulheres”. É um 
tempo que escolhemos, aqui mesmo no local da Associação, 
para reunirmos algumas mulheres da comunidade. È um 



momento para deixá-las à vontade, nós comemos, rimos e 
algumas até abrem o coração. Tem sido uma benção! Foi uma 
das maneiras que encontramos pra irmos abrindo espaço e 
conquistando a confiança, elemento fundamental pra podermos 
trabalhar algumas questões. Ore por essa estratégia. Deus tem 
colocado em nossos corações alguns sonhos, coisas que 
queremos realizar pra ajudar essas mulheres, inspiradas em 
conversas que já tivemos com elas. 

Outro momento especial, foi o que tivemos junto com os irmãos 
da Igreja Família Cristã de Abreu e Lima (cidade vizinha). O 
carinho e a simpatia desses amados tem nos cativado não só 
pelo cuidado conosco, mas pela atenção demonstrada aos 
nossos meninos. Eles nos ofereceram (à equipe) um café da 
manhã maravilhoso, e nos serviram de uma forma singular! 
Deus os recompense! 

Semelhantemente ao grupo citado, o Pr Paulo Milanez, da 
Igreja Batista em Setúbal, Recife, que já esteve conosco 
algumas vezes, trouxe parte do seu rebanho pra passar  um 
sábado com as crianças. Ofereceram um gostoso almoço pra 
todos, fizeram gincana e ainda trouxeram presentes pra 
meninada (kit de higiene e material escolar) e cestas básicas 
que foram entregues às famílias, depois de um momento de 
reflexão bíblica voltado para elas, feito pelo Pr. David, irmão do 
Pr. Paulo. Sendo que, a semana que antecedeu este evento, foi 
marcada pela presença de um casal de irmãos da Igreja Bíblica 
de Piracicaba (SP). Danilo e Kelly nos abençoaram com seu 
serviço, e à exemplo de alguns irmãos que a Bíblia cita, 
doaram-se a si mesmos. Foi uma benção tê-los conosco! Deu 
abençoe grandemente a todos estes irmãos também! 

Por fim, não poderia deixar de mencionar nosso culto em Ação 
de Graças pelo terceiro aniversário da Associação. Vimos o 
carinho com que irmãos, amigos, familiares das crianças 
atenderam ao nosso convite. Deus nos permitiu ter presenciar 



momentos especiais, como o de uma mãe que, durante a 
programação, de forma espontânea se levantou e deu seu 
testemunho do quanto o trabalho da Semente da Paz tem feito 
diferença na sua vida e de sua família. Foi lindo! Senti-me 
gratificada, e feliz por já começar a ver os frutos do que tem 
sido plantado neste lugar. Que o Cordeiro receba toda a Glória! 

Quero apresentar aqui minha profunda gratidão a todos os que 
tiveram o cuidado de ler as minhas cartas informativas, e 
expressar meu carinho principalmente àqueles que ainda 
fizeram a gentileza de responder, trazendo sempre uma 
palavra de ânimo e encorajamento. Que Deus te renove, de dê 
Paz, te dê direção. Que os planos traçados para 2013 sejam 
realizados sob a benção dEle. Que Sua presença seja 
constante, pra que o sentimento do Natal, que vamos 
comemorar daqui a alguns dias, se renove a cada amanhecer. 
E que possamos não só proclamar: Emanuel. Mas em nosso 
interior nunca nos falte a esperança para dizer: Maranata! 

 

Um grande abraço, 

Irla 
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