
Igarassu, 02 de março de 2015 

 

“Quando o Senhor restaurou nossa sorte...ficamos como quem sonha”. 

  

Queridos amigos 

           

           Como nos outros anos, nos meses iniciais, temos algumas boas e outras não 
tão boas notícias. Estabelecemos um prazo de uma semana para as rematrículas a 
fim de sabermos quem iria continuar, e se poderíamos abrir vagas. Infelizmente 
15 de nossas crianças e adolescentes saíram. Os motivos foram diversos, desde 
mudança de horário da escola, mudança de endereço, ou simplesmente a falta de 
boa vontade de alguns pais de rematricularem seus filhos.  

À princípio isso nos chocou e entristeceu bastante, mas já vínhamos orando, e 
Deus confirmou  uma impressão que Ele já tinha nos dado, a de que estaríamos 
começando um novo ciclo no Semente da Paz, com a entrada de novas crianças,  e 
oportunidade aberta pra um grupo que estava precisando de ajuda. Portanto, 
nove crianças novas foram matriculadas, e estamos felizes, e com boas 
expectativas em relação a essa nova semeadura. Ore sobre isso!      

 

           Como sempre fazemos, no mês de férias rolou gincana, passeios à praia, e 
tivemos até visita. Familiares da Keila (irmão, esposa e filho) estiveram nos 
visitando e ajudando em algumas atividades. Foi uma alegria, pra eles e pra nós! 
Obrigada Kenne, Kátia e Isaque! 

 

         As atividades de ensino bíblico continuam intensas, desafiando as crianças 
e adolescentes a compreenderem e viverem um cristianismo mais autêntico, e 
fugirem da religiosidade, uma vez que algumas crianças vem até de famílias que 
frequentam igreja, mas são extremamente problemáticas. Andréa e Tasso estão 
com as crianças menores, Deborah e Keila com os intermediários, e eu e Valéria 
ministramos aos adolescentes. 

 



        O grupo de discipulado das mulheres também teve seu passeio à praia. Elas 
se divertiram bastante! Uma delas, uma senhora já de idade, nunca tinha visto o 
mar, mesmo morando tão próximo. Ficou encantada! 

Ainda no que diz respeito às mulheres, as reuniões semanais  de ensino bíblico 
continuam, sob a liderança da Andréa e da Deborah. Retomamos nossas visitas 
domiciliares e contatos com as famílias. Ainda estamos conhecendo e levantando 
o histórico das novas famílias atendidas. 

 

      Tivemos nossa reunião com os pais e responsáveis. Foi um momento muito 
bom, onde tratamos questões corriqueiras que dizem respeito ao dia a dia da 
Associação. Contudo, temos um intento de reunir os pais ou responsáveis com 
mais frequência, pra tratar questões relacionadas à dinâmica familiar. É o que 
estamos chamando de “Escola de Pais”, um tempo de aprendizado, um apoio e 
ajuda no enfrentamento de algumas questões bem difíceis de relacionamento. 
Eles aceitaram bem a ideia! Mas precisamos orar. É um desafio mexer com coisas 
“delicadas”. Ajude-nos em oração! 

     Continue conosco nesse ano de 2015. Esse ministério só existe porque Deus 
conta com pessoas que nos abençoam e oram por nós, de perto ou de longe.Você é 
muito bem-vindo!  

      
     Abraço carinhoso, 
     Irla        
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