
Igarassu, 06 de maio de 2014 

 Porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Is. 53:12 

 Amado(a) 

 Deus tem confirmado a partir de algumas circunstâncias, e impressões em nossos corações, 

de que estamos numa frente de batalha, e à medida que avançamos e conquistamos território, 

maiores são os desafios à nossa frente.  

 Nossas primeiras visitas domiciliares foram ás famílias das crianças novatas, residentes da 

comunidade próxima a Associação, e o que temos descoberto ali, é que se descortina diante 

de nós, de fato, um novo campo missionário. As histórias que ouvi, as dores que foram 

compartilhadas, as necessidades evidenciadas, só nos levam a clamar uma coisa: “Senhor, sê 

conosco!” 

 Pra você ter uma ideia, uma dessas crianças, uma garota de apenas 11 anos, já tem uma 

péssima reputação na comunidade, por andar com usuários e traficantes de drogas. O coração 

dessa menina tem se inclinado grandemente a tudo o que é desenvolvido aqui, o amor com o 

qual decidimos acolhê-la tem sido lindamente correspondido! E o comportamento dela 

outrora de indiferença, tem sido pouco a pouco influenciado de forma positiva. 

 Falar sobre a Páscoa, foi um dos nossos grandes desafios. Entendemos, que a mensagem de 

salvação deveria ser anunciada e reafirmada para o grupo, já oferecendo aos novos a 

oportunidade para conhecerem o verdadeiro significado do Evangelho. Para isso, nos 

preparamos com um tempo de jejum e oração. Cremos que o Espírito Santo trouxe a 

compreensão àqueles que se abriram! 

 O trabalho de discipulado com mulheres tem avançado já com o propósito de preparar o 

grupo para o batismo. Deus tem nos agraciado com essa expectativa! 

 As reuniões com os adolescente que acontecem quinzenalmente com a participação de 

adolescentes da comunidade, tem sido uma benção! Momentos muito especiais temos vivido 

com essa garotada, e cremos que o coração de alguns já tem se aberto pra o evangelho e uma 

nova vida em Cristo. 



  

Iniciamos uma nova oficina com as mulheres, com a ajuda de uma voluntária, amiga e irmã, 

Amanda Brandt. O trabalho de confecção de sandálias ornamentadas tem sido motivo de 

empolgação para 6 mulheres, mães de crianças e adolescentes da Semente da Paz. 

 Tivemos a grata satisfação de receber por quase um mês, nossos amados amigos Heinz e 

Chantal. Foi maravilhoso o tempo em que estiveram conosco, dando a nós e aos meninos, 

amor e carinho, compartilhando conosco suas experiências, e um coração transbordante de 

alegria por servir a este ministério. Louvamos ao Senhor por essas vidas! Deixaram saudade, 

mas sabemos que o seu empenho por nós continua. 

 Obrigada por me permitir compartilhar essas coisas! Agradeço sinceramente sua amizade, 

atenção, colaboração e com alguns, nós sabemos, compartilhamos motivos de intercessão. A 

você, nossa imensa gratidão! 

 Abraço carinhoso, 

Irla 
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