
Igarassu, 28 de maio de 2012

“Seguir a Jesus não é algo que acontece a nossa maneira. Seguimos a Jesus da 
maneira dele”. 

Queridos Amigos

                   

A  verdade  acima  nos  confronta.  Nós,  que  estamos  no  campo  somos 
desafiados  a  cada  dia...  São  tantos  desafios,  que  muitas  vezes  somos 
tentados a fazer as coisas do nosso modo. Mas Deus é misericordioso, e ao 
longo desses dois últimos meses tem levantado várias pessoas pra orarem 
por nós, e mais do que isso, virem até aqui cooperar conosco, e sentir de 
perto a nossa realidade. Como alguns já sabem (porque compartilhamos no 
face), recebemos uma equipe de 35 irmãos de Goiânia, algumas cidades de 
São  Paulo,  e  Brasília.  Foi  uma  experiência  maravilhosa!  Durante  uma 
semana estiveram trabalhando com as crianças e os adolescentes, visitando 
lares na comunidade, e trabalhando com um grupo de mulheres de lá. Dentre 
estas, mães e responsáveis dos nossos meninos. Foi um tempo de muita 
emoção, comunhão, abraços, carinho, atenção, oração. Foi um tempo de a 
equipe ser edificada na Palavra, com reflexões profundas sobre a volta de 
Jesus,  das  quais  saíamos  geralmente  muito  impactados.  Louvamos 
sinceramente  a  Deus  pela  iniciativa  desses  amados,  e  somos  gratos 
sinceramente a cada um que aqui esteve.                                   

Tenho certeza que depois destas experiências, as crianças aprenderam um 
pouco mais sobre o significado de serem amadas de Deus, tiveram sua auto-
estima aperfeiçoada ao receberem o toque e a apreciação de pessoas que 
outrora  eram  absolutamente  estranhas  pra  elas,  claro  que  com  exceção 
daquelas que já estavam vindo com a equipe pela segunda vez. Nós sempre 
ensinamos que tudo isso é dádiva do Senhor, presente do Pai pra elas. Aos 
poucos tem absorvido essa verdade. A permanência do João Paulo por ainda 
alguns dias foi uma contribuição para a materialização dessa realidade.  

     

O nosso grande desafio agora é com as famílias. Começamos a reunir as 
mães,  como  compartilhei  na  carta  anterior,  porém  entendemos  que 
precisamos criar um vínculo mais forte com elas a fim de que entendam 
realmente a nossa proposta de um grupo de apoio. Do contrário, não irão 



perseverar, ter a disciplina necessária para participar. A iniciativa de oferecer 
a cada uma como presente de aniversário uma visita ao salão de beleza 
(também compartilhada no face), pode ser um começo dessa conquista que 
precisa  ser  feita  ao  longo  dos  dias.  Ajude-nos  em  oração  nesse 
sentido.                         

Infelizmente duas meninas deixaram o Projeto. Uma por causa de mudança 
de cidade, (foi muito difícil pra ela!), a outra, já na fase de adolescência, e 
atraída por outras coisas lá “fora” começou a faltar muito, e mesmo depois de 
várias conversas optou pela falta e consequente saída. Ore por elas!          

Em compensação entrou um casal de irmãos. Estamos orando pra que se 
adaptem bem,  principalmente a  garota,  que já  é  uma adolescente  de 14 
anos. Uma idade um pouco mais complicada pra se adequar a um ambiente 
de  regras  e  disciplina  como  o  nosso.  Pode  ser  seu  alvo  de  oração 
também!      

             

Uma coisa legal que aconteceu nos últimos dias foi a proximidade com uma 
pessoa daqui, que ao conhecer nosso trabalho, se colocou a disposição para 
ser um voluntário, vindo uma vez por semana pra fazer pequenos reparos na 
parte de eletricidade e serviços hidráulicos. Uma benção! Precisamos muito 
desse tipo de ajuda!                                                                                  

Enfim, nossa oração é que você continue conosco nessa caminhada!              
                                                                           Um  forte  e  carinhoso 
abraço,                                                              

Irla

 

Caixa Postal, 138 Igarassu-PE  53610-970 Fone: 81 9972-8805

Caixa Econômica Federal  Ag. 1307 Op.013 Conta Poupança: 00234000-
7

Telefone do Semente da Paz:  81 3545 0863

 


