
Igarassu, 09 de julho de 2013 

Meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor; vamos praticar o amor 
verdadeiro. É o único modo de saber se estamos vivendo a realidade de Deus.   I João 
3:18 (A Mensagem)  

 Querido (a) 

Grandes são as bênçãos que Deus tem derramado em nosso favor! Os desafios tem surgido, 
mas temos recebido do Senhor a graça para enfrentá-los. 

O trabalho com a comunidade segue a todo vapor depois das boas-novas compartilhadas com 
vocês, da chegada de novos membros à equipe.  

Nossas reuniões semanais na cada do casal tem aprimorado nosso convívio com a 
comunidade. Após vários encontros onde a Palavra tem sido explanada, e o 
evangelho, simplesmente, apresentado, várias pessoas se decidiram por seguir ao 
Mestre, e desde então tem sido discipuladas, em encontros semanais nos lares. Ao 
todo, cerca de 8 mulheres, e um homem. Dentre estas, algumas mães e familiares 
de nossas crianças. Tem sido uma alegria imensa pra nós esses momentos! 

Com as crianças e adolescentes da Associação, as estratégias mudaram um pouco, uma vez 
que decidimos trabalhar nossos momentos devocionais por faixas etárias. Três grupos foram 
formados e o livro de Colossenses tem sido utilizado como material básico, através de 
dinâmicas e histórias adequadas e adaptadas às respectivas idades. A experiência tem sido 
interessante, uma vez que tornou mais fácil o acompanhamento individualizado, mais 
facilmente observamos as reações ao conteúdo, e o aprendizado se torna mais dinâmico. 

O trabalho com EMCP (Equipe de Missão em Curto Prazo) foi um sucesso! Tivemos a 
participação de um grupo bastante animado, com irmãos queridos vindos do Goiás, Tocantins, 
São Paulo e Distrito Federal. Todos se esmeraram em servir, e nos ombrearam principalmente 
com o trabalho na comunidade. Pela primeira vez realizamos no local uma atividade 
evangelística ao ar livre, onde muitos puderam ouvir do evangelho. As crianças e 
adolescentes tiveram participação dando ali o seu testemunho de que tem decidido andar na 
contramão, dando ouvidos a ensinamentos contrários aos valores errados que ainda dominam 
aquele lugar. Foi um momento ímpar! 

Outra novidade,é a chegada da Deborah, novo membro da equipe. Sua adaptação tem sido 
formidável, e seu empenho para com o trabalho de uma forma geral, tem somado e nos 
abençoado grandemente. 

Nossa proximidade com o Posto de Saúde da comunidade, nos proporcionou a cooperação da 
dentista daquele órgão, que se prontificou a dar uma palestra aos meninos sobre higiene bucal, 



na sede da associação. Foi um ganho pra nós a participação desse profissional, tão necessário 
no acompanhamento aos nossos pequenos. 

Convém informar, que a oficina de bordados continua, já com sua segunda turma de mulheres 
da comunidade. Elas tem gostado e se dedicado bastante! 

Falar em mulheres, realizamos o nosso C.H.A (Construindo uma Herança em Amor) de 
Mulheres, e na ocasião buscamos “arrematar” alguns dos conteúdos vistos no discipulado, 
com a apresentação de um vídeo (Vida Maria) do qual tiramos lições importantes, focadas 
naquilo que elas tem aprendido, sobre vidas de mulheres que fizeram mudanças radicais em 
suas vidas por decidirem ouvir a voz de Deus. Foi um momento delicioso, comida gostosa, 
companheirismo e acolhimento! 

Obrigada por sua atenção! Continue nos abençoando e nos sustentando em suas orações. 

Abraço carinhoso, 

Irla 
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