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Será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus esterno, o Criador de 
todo o mundo, nunca se cansa nem perde suas forças? Ninguém é capaz de 
imaginar a grandeza de sua sabedoria.Is. 40:28 

                

Queridos                

          Terminamos nosso primeiro semestre com a certeza de que Deus em todos os 
momentos nos fez ver sua graça e fidelidade!          

        Foram meses, em alguns aspectos, desgastantes. Identificamos em algumas 
crianças e adolescentes comportamentos bastante difíceis. Inquietação, dificuldade 
com autoridade; dificuldade em reconhecer limites; relacionamento tenso com 
outros, etc. o que, de acordo com nossa experiência, é esperado, uma vez que 
entendemos que nosso público-alvo não é fácil. Nosso maior desafio, porém, tem 
sido a aproximação com a família desses meninos e meninas. Algumas mães tem 
relutado em comparecer a Associação, participar das reuniões, ou mesmo, receber 
nossas visitas. Sentimos claramente a resistência em não querer mexer com 
“feridas”, coisas que elas sabem que precisam ser tratadas, uma vez que já 
pontuamos algumas questões.Precisamos de intercessão, a fim de que nos 
conduzamos com sabedoria nesses casos.        

        Tivemos a grata surpresa de receber as amigas Hannar e Janaína da Cunha. 
Uma visita já prometida há mais de dois anos, e finalmente concretizada, pois ambas 
haviam começado uma campanha no Rio de Janeiro, de arrecadação de livros para a 
Associação, e eu aproveitei o ensejo pra convidá-las a conhecer pessoalmente nosso 
trabalho. Hannar é uma amiga preciosa que ganhei através da ABU (Aliança Bíblica 
Universitária) há anos atrás. Elas levantam a bandeira de incentivo à leitura, São 
escritoras e poetisas. Janaína tem procurado ser fiel ao legado do seu bisavô, o 
famoso escritor e jornalista Euclides da Cunha. Foi uma alegria tê-las conosco, e uma 
honra! Sou grata a Deus por essa dádiva!        

       Outro importante acontecimento foi o início das oficinas do Projeto Entrelaços 
do Saber, um trabalho em parceria com a Visão Mundial, o que nos deixa muito 
felizes, por conhecer o peso que esta organização tem na vida de tantos jovens e 
crianças ao redor do mundo. Os temas a serem abordados tem o objetivo de ajudar 
nossos adolescentes a identificarem seus potenciais, de uma forma lúdica, criativa e 
informativa. Deus é bom!        

       Depois de alguns meses, retomamos os Encontros de Adolescentes. Havíamos 
tido dificuldade com dia e horário, o que ocasionou alguns desencontros. Nesta 
última sexta, porém, reencontramos com muita alegria alguns dos nossos meninos, 
que há tempo não víamos. A maior parte já participou da Associação, e aqueles que 



nunca fizeram parte foram muito bem vindos e igualmente amados. Alegre-se 
conosco por esse tempo! Queremos continuar influenciando essa garotada. 
Acreditamos nos lindos planos de Deus pra vida de cada um         

        A Escola de Pais continua acontecendo. Pra alguns é um desafio a frequência, 
mas continuamos perseverando com a ideia. Acreditamos nela!            

          Além do discipulado e do CHA, que foi um sucesso, como sempre, Valéria 
iniciou no mês de junho, um curso de manicure, a fim de qualificar algumas de 
nossas preciosas mulheres da comunidade.Interceda pra que essa iniciativa inspire 
outras a buscarem melhorar a renda, e consequentemente sua qualidade de 
vida.        

           No recesso, visitei minha família, alguns amigos e irmãos da Igreja Batista 
Antioquia, da qual sou membro agora, em São Luís. Encontrei-os bem, graças a 
Deus!. 

         

            Um abraço saudoso, 

               

           Irla 
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