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Há algumas semanas atrás tivemos dias bem difíceis. Não por causa de algo que tenha ocorrido
conosco ou nossa família, nem pelas situações que ocorrem diariamente com nossa economia ou as
tragédias que vemos nos noticiários.
Muitas vezes a inquietação com nossas dificuldades nos preocupam muito e sempre quando olhamos
os nossos problemas imaginamos que eles são tão grandes e nunca achamos que o nosso próximo está
vivendo uma situação muitas vezes pior.
Estamos trabalhando em um projeto em Parada de Lucas, uma comunidade do Rio de Janeiro, com um
povo simples, de vida simples, mas de grandes desafios e dilemas.
Esses dias visitando algumas famílias conversamos com uma senhora que tem 4 filhos; dois são
adolescentes e dois ainda crianças. Ela, é mãe solteira e tem que trabalhar para sustentar todos na
casa e sempre tentou conseguir emprego dentro da comunidade pela preocupação de acompanhar a
educação de seus filhos mais de perto. Essa mãe estava muito triste e com muita dor disse: “Meus
dois filhos mais velhos entraram para o tráfico!”
Amigos, quando ouvimos isso dessa mãe foi muito triste e a semana não foi das melhores, imagine pra
ela. Logo pensemos como a vida as vezes é rude conosco, temos os nossos filhos, sonhamos o melhor
pra eles ainda que seja na simplicidade, mas sempre queremos o melhor!
Não podemos fechar os olhos pra isso pois de uma certa forma dói também em nós e isso nos faz
lembrar as palavras de Jesus: “Amarás o Senhor teu Deus e teu próximo como a ti mesmo”.
Que desafio! Será que temos espaço em nossos corações para oferecer abrigo e refrigério para outros?
Será que temos tempo pra escutar as pessoas?
Bem amigos, nos sentimos responsáveis por essa família como discípulos de Cristo. Não queremos
somente orar pela situação dessa senhora e seus dilemas, mas ser resposta como discípulos. O nosso
papel será sempre ir até as pessoas que estão desamparadas e mostrar de forma prática o Amor que
nos foi ensinado com o exemplo de Jesus. Falamos pra essa senhora: Como podemos te ajudar?
Pergunta que é bem familiar nos evangelhos: “O que queres que eu te faças?”
Essa é uma pergunta que não quer calar, por mais que as vezes tentamos esquecer, mas é impossível.
Onde está nossa parte nessa verdade? Nossa parte estar em servir essas pessoas enquanto Deus nos
quiser nesse lugar. Servir pessoas de coração simples, onde a dor o medo, são elementos que cercam
o dia a dia delas. O sistema do mal dita as regras sequestram as crianças, adolescentes e jovens e
muito pais assistem a tudo sem poder fazer muita coisa.
Temos pedido a Deus constantemente que Ele nos ajude a não fixar os nossos olhos nas nossas lutas e
preocupações, mas poder ver o nosso próximo, a dor dele o seu sofrimento pois sei que quando
alguém sofre o nosso papel é consolar e ajudar. Pois sei quando fazemos isso é como ver o Senhor nos
tomando pelas mãos e nos conduzindo às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, para que juntos
possamos ter refrigério!
Cremos que é assim que Deus sonha com a humanidade, dando as mãos e se ajudando mutuamente.
Vamos juntos na construção de um Reino de Justiça!

NOSSO TRABALHO
Apesar dos desafios que tivemos esse ano com o tratamento da Alessandra, foi maravilhoso vermos
tudo que foi gerado por nós e pela organização. Em momentos de tantas incertezas, continuar
realizando o trabalho foi fundamental pra nossa caminhada pessoal e ministerial nos proporcionando
uma perspectiva de continuar sonhando com o futuro.
Nos sentimos em alguns momentos como Gideão com seu exército, que em meio ao cansaço
continuava lutando.
“E, como Gideão veio ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam, já
cansados, mas ainda perseguindo.” (Juízes 8.4)
Foi uma luta saudável, com o Senhor realizando Sua vontade através de nós. E isso em nenhum
momento foi um peso, mas um privilégio.
A organização continua com os trabalhos nas comunidades de Santa Cruz da Serra, Parada de Lucas,
Tuiuti e Vieira (Região Serrana). Também temos trabalhado no treinamento de muitos jovens cristãos
em nosso Centro de Formação no centro do Rio de Janeiro. Projetos em escolas, em parceria com a
Secretaria de Educação de Duque de Caxias. E no Cairo, o trabalho que auxiliamos na implantação
continua dando muitos frutos e nossos treinamentos tem proporcionado aos egípcios desenvolverem
seu próprio potencial na condução do projeto.

PARADA DE LUCAS
Estamos diretamente envolvidos com o trabalho na comunidade de Parada de Lucas e tem sido
maravilhoso conhecer a cada dia o potencial da comunidade através dos indivíduos que vivem lá.
Nesse ano decidimos como organização investir na reforma da propriedade em Parada de Lucas por
entendermos que o espaço não estava adequado para realização de atividades e não tinha segurança
para a circulação de crianças no ambiente.
Recebemos vários voluntários, parceiros e equipes que somaram nesses últimos meses realizando
atividades com as crianças e famílias.
A nossa proposta em Parada de Lucas é oferecer PLATAFORMA pra o desenvolvimento de indivíduos e
consequentemente afetar o desenvolvimento da própria comunidade. Pois acreditamos que isso é
expandir o Reino de Deus sobre a face da Terra. Desejamos ver a comunidade percebendo o potencial
que existe dentro dela, e com isso temos oferecido oportunidade para que os próprios moradores tornese agentes de transformação social.
Temos várias iniciativas acontecendo. Uma das propostas que estaremos iniciando esse mês é o início
da Oficina de Robótica com um jovem que é Técnico em Mecatrônica, morador da comunidade que deseja
usar seu potencial para afetar a vida de muitos adolescentes e jovens com seu conhecimento. Queremos
realizar na comunidade a partir da comunidade, e nós seremos somente essa PLATAFORMA para o
desenvolvimento de muitos indivíduos. Orem por isso! Os desafios são grandes em Parada de Lucas,
pois é uma comunidade que ainda não está pacificada, e o investimento do governo, empresas e
instituições ainda é escasso.
Gostaríamos de agradecer a confiança, parceria e as orações durante esse tempo. Esse mês estaremos
entrando na etapa final do tratamento da Alessandra com as 25 sessões de Radioterapia. Deus tem
sido muito presente durante toda essa intensa caminhada e só temos que agradecê-lo por ser tão
FIEL.
DEUS OS ABENÇOE!
Lázaro e Alessandra
Judah, Sara, Hannah e Zoey.

ACAMPAMENTO EM SANTA CRUZ DA SERRA



20 Crianças e adolescentes da Comunidade de Parada de Lucas.

REFORMA DA PROPRIEDADE



Fachada da casa onde acontece o Projeto

