
Igarassu, 08 de maio de 2015 

 

 Se abrirem a alma de vocês aos famintos, ajudarem e consolarem os 
desesperados, então a sua luz aparecerá, brilhante, nas trevas, e a sua 
escuridão se tornará clara como o meio-dia.    Is. 58: 10 

               

 Amados 

Os últimos meses serviram para consolidar nossas atividades de 2015. 
Contamos hoje com um número menor de crianças em relação ao ano 
passado, porém como a maior parte é de crianças novas, que chegaram 
no ano passado e este ano, temos a sensação de um “começar do 
zero”, difícil, árduo, com muitos desafios. 

Como nos primeiros anos da Associação, retomamos o apoio escolar. 
Não foi uma decisão muito fácil, mas abraçamos a idéia, uma vez que é 
gritante a necessidade dos nossos pequenos deste tipo de ajuda. 
Praticamente cem por cento deles tem bastante deficiência na área de 
aprendizado. Ajude-nos em oração, pra que tenhamos paciência e 
criatividade nessa tarefa, nessa “outra” forma de compartilhar o Amor de 
Deus. 

A “Escola de Pais” a qual fiz referência na carta anterior, finalmente 
começou. No nosso primeiro encontro o assunto abordado foi 
“Características da Adolescência”, ministrado pela Keila, e devido a 
amplitude do tema, estaremos nos detendo neste assunto durante 
outros encontros. Mais um motivo de intercessão. A participação foi boa 
e percebemos um interesse genuíno por parte de alguns pais e 
responsáveis. 

O grupo de discipulado de mulheres, na comunidade, tem recebido 
gente nova. São mães, ainda muito jovens, com histórias de muito 
sofrimento, mas desejosas de “algo novo”, atentas a Palavra, um campo 
fértil  para a semeadura. Uma delas, inclusive, está enfrentando um 
problema muito sério de saúde que ela compartilhou essa semana. 
Fiquei preocupada e entramos em oração. Ela está providenciando o 
acompanhamento médico, e sabemos que não será fácil no nosso 
sistema tão deficiente. Estou atenta. 



Deus nos deu a graça de construirmos um espaço novo. Não é muito 
grande, mas já tem sido muito útil pra reuniões, aulas, atividades em 
grupos menores. Somos muito gratas a Ele! A providência vem através 
de pessoas cujo o coração tem se voltado pra esse ministério, pra nos 
abençoar. Há muito a ser feito ainda, mas a nossa maior recompensa 
tem sido a de saber que não estamos sozinhos. 

Nossa equipe continua contando com a participação do Tasso 
Guilherme, voluntário e membro da Igreja Família Cristã. Atualmente 
com o auxílio da Associação, está sendo qualificado através do curso da 
APEC (Aliança Pró Evangelização de Crianças).  

Contamos com suas orações e amizade! 

Um abraço carinhoso, 

Irla 
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