
Igarassu, 31 de maio de 2017

O fruto da Justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranqüilidade e  
segurança eternas. Is. 32:17

Querido(a) amigo(a)
Quando iniciei essa carta, a Palavra acima ardeu em meu coração... Que tempos 
difíceis estamos vivendo como nação! Quão grande tem sido o nosso anseio por justiça!
Mas como diz uma canção que aprecio muito, “esperar é caminhar”, e nós seguimos com 
nosso trabalho. Foi um trimestre cheio de trabalho e boas surpresas. Heinz e Chantal 
concluíram o seu tempo conosco, pelo qual somos imensamente gratos. Ainda durante a 
permanência deles, recebemos a Freya, prima de Chantal.
Uma jovem inglesa,  talentosa e cheia de energia.  Deu o melhor de si,  servindo ao 
Projeto e às crianças num període de quase dois meses.  Outra benção com a qual  
fomos agraciados !
Os temas trabalhados diariamente nos devocionais tem sido muito interessantes, e 
entre filmes, dinâmicas, histórias, dramatizações, e outras ferramentas, o ensino dos 
princípios bíblicos e de cidadania, tem sido passados a esses pequenos de forma a 
contribuir para a formação de homens e mulheres de bem.
O trabalho com as famílias tem avançado não só com a freqüência dos responsáveis à 
Escola de Pais e visitas domiciliares, mas na busca que algumas mães tem feito por 
atendimento e aconselhamento individual. É a confiabilidade que temos conquistado 
junto às famílias. Que responsabilidade !
O grupo de mulheres que se reúne na comunidade Escorregou tem recebido novas 
pessoas e avança com mais iniciativa. Além das reuniões de ensino bíblico e do Sopão, 
elas estão promovendo oficinas culinárias visando o empoderamento de mulheres no 
que diz respeito a participação na renda familiar. É um desafio !
E falando em Oficina, a que acontece aqui na associação, liderada pela Valéria, segue 
já em ritmo de produção. Algumas mães já estão recebendo encomendas de camisetas 
customizadas. Estão empolgadas !
As  atividades  de  Apoio  Escolar  tem  sido  um  dos  nossos  maiores  desafios.  A 
deficiência do ensino formal, aliada a vários fatores, tem nos dado a consciência de 
uma árdua tarefa pela frente. Intercedam por nós nesse sentido !
Agradeço sinceramente o carinho e a atenção.
Grande abraço,
Irla


