Olá! A Paz do Senhor!
Hoje, 04 de Janeiro de 2013, eu posso falar que VOU PARA O SERTÃOOOO!!
Desde 2010 eu converso com Deus a respeito deste
Projeto: Doe suas Férias no Sertão. Já são 4 anos
falando para Ele que tenho muita vontade de ir, de
aprender, de ser participante da sua obra, de
evangelizar, de ser testemunha das suas
maravilhas. Acompanhei todos de lá pra cá.
Lembro-me que quando via as fotos na internet meu
coração acelerava e meus olhos brilhavam. E eu me
perguntava: - Quando chegará a minha vez?
Confesso que já não aguentava mais ver fotos, ler
testemunhos, escutar algumas amigas que já
tinham ido contar suas experiências, seus
aprendizados. Eu queria mesmo viver tudo aquilo!!
E este foi o ano que Deus realizou o meu desejo de ir para o Sertão: 2014!!
Hulhulhul... EU VOUUUUU... JÁ ESTOU INDO!! RsRsRs... Faltam apenas algumas
horas para o embarque e eu estou muito animada.
Embora eu ainda esteja aqui no RJ, já estou vivendo o Sertão há algumas semanas.
Está sendo uma experiência surpreendente! O meu Deus também é especialista em
Surpresas!!
Tudo começou com a vontade louca de ir, como em todos os outros anos. Comecei a
acompanhar as chamadas do Miguel (líder do Projeto) pelo Facebook. Conversei com
Pierre, meu esposo, que não falou uma palavra. Todo dia eu falava a mesma coisa:
Eu quero ir para o Sertão, amor!
E para minha surpresa, num dia de pizza, ele me pediu para orar, pedir a Deus uma
confirmação e aí sim, começaríamos a orar para obtermos os recursos necessários
que precisávamos para irmos ao Sertão.
Deus confirmou muito rápido, rsrs... verdade! Deus me deu vários sinais!!
E eu não podia contar com meu marido para tudo. Sabia que ele me ajudaria, mas
esta tarefa era mais minha do que dele. Afinal, a direção Deus deu para mim. Pierre
ainda brincou comigo dizendo: - Eu vou na sua aba!! Rs...
Comecei a compartilhar esse meu desejo com alguns amigos. Confesso que tive um
pouco de receio de não ser bem sucedida nesta “nova” batalha. Mas ligava! E
perseverava em oração! E não é que o Senhor me surpreendeu!? Ele me abençoou
além do que poderia imaginar. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. (Ef 3-20).
Ainda não embarquei para o Sertão, mas o meu coração já!!
Tenho CERTEZA que Deus fará muitas coisas através da minha vida, para glória dEle
mesmo. Estou muito feliz em poder anunciar no Sertão o evangelho da paz.
“E como pregarão se não forem enviados? como está escrito: Quão formosos os pés
dos que anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas
coisas.” (Rm 10: 15-16).
Você poderá acompanhar comigo está aventura pelo Sertão da Bahia – Mucugê!!

