
 Novo - que se encontra no início de um ciclo, de um processo (Houaiss)

 Novo que me assusta, que atribula, que rouba o sono...
 Novo que desafia, bagunca um pouco, leva o conforto...
 Novo que fortalece, renova o ânimo, traz esperança...
 Novo que gera sonhos, que impulsiona, clama a ir...
 Novo, que vem sem pressa, quebrando as cercas que me aprisionam...
 Novo, que é bem vindo, celebra o dia, muda o caminho....
 Novo, prova única, irrefutável, de se estar VIVO!!!

Desde a última carta o novo tem sido a expectativa do meu coração, já que as mudanças que estão ocorrendo na 
base têm me desafiado a (re)ver algumas coisas de forma que eu possa ser mais efetiva naquilo que tenho feito. 
Isso tem trazido um folêgo novo, parece que a primavera cheia de frutos  está dando lugar a uma nova estação 
com expectativas, sonhos e desafios que me impulsionam a continuar.


 Em outubro, estive também no 
IV Workshop de ETED no Brasil, em 
Recife, e foi um tempo muito 
proveitoso. Hoje temos 32 escolas 
acontecendo na nossa nação e isso nos 
traz uma responsabilidade enorme, 
sendo que fomos desafiados a preparar 
o c a m i n h o p a r a q u e j o v e n s 
empreendedores encontrem espaço 
para responder aos desafios dos dias de 
hoje, tornando-se cidadãos que geram 
idéias e conceitos que marcam épocas. 
Estar lá renovou meu ânimo para que 
eu seja mais efetiva no trabalho que 
tenho realizado, sabendo que ainda há 
muito para ser realizado para que não 
nos percamos nos dias de hoje, mas 
para que sejamos intencionais naquilo 
em que nos propomos a fazer e 
tenhamos resultados que perdurem 
além dos cinco meses de escola em que 
“luzes são acesas” e despertam a 
muitos para seu papel na sociedade.
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 O teórico da escola mostrou um pouco disso, pois tivemos 
uma turma pequena (seis alunos e uma aluna), com muitas perguntas 
que nos desafiavam, como equipe, a cada dia. Meu próposito nesse 
tempo era investir nos obreiros e provocá-los a encontrar seu papel 
no cotidiando da escola e da base e é gratificante ver o quanto eles 
cresceram e marcaram a vida dos alunos.
 Estivemos em Aparecida do Norte, no dia 12 de outubro, com 
o objetivo ali era compartilhar o amor de Deus e em meio a tudo o 
que vimos nos sentimos desafiados sobre o significado do nosso 
relacionamento com Deus e como isso toca a vida das pessoas ao 
nosso redor.  
 Os alunos, depois  de realizarem uma pesquisa sobre o Piauí 
estão realizando um excelente trabalho lá,  desafiando os jovens a 
saírem das quatro paredes e se envolverem com a comunidade em 
que vivem, difundindo valores bíblicos que influenciam a sociedade e 
geram transformação. Na próxima semana vou visitá-los e poderei 
compartilhar um pouco mais do que eles têm vivido.
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Pedidos de oração 

• ETED - Prático  no Piauí. O índice de suicídio 
é o mais alto do país e eles têm  se deparado 
continuamente com isso. Ore  também pelo 
trabalho que eles tê realizado com os jovens 
e que tem chamado a atenção da cidade.

• ETMIL - Prático  na  Angola. Eles têm 
realizado workshops de louvor e  influenciado 
a realidade daquela nação para que eles 
louvem a Deus com liberdade.

• Intercessores – Deus levante pessoas que 
orarão por mim e pelo meu ministério.

• Vi la do Louvor – Pe lo processo de 
reposicionamento que estamos começando, 
para que possamos compreender nosso 
papel e cumpri-lo com excelência.

• Viagem a Amsterdam – Preciso levantar 
aproximadamente U$1.900,00 (R$ 4.300,00) 
para aceitar o  convite para o treinamento em 
e a  reunião do Centro Internacional de  ETED. 
Ore também pela minha entrada na Europa.

• Beto, Raquel e  Nicole - Pela reunião 
estratégica na Itália, por direção e convicção 
daquilo que eles farão lá.

• ETED Nitro e ETMIL 2009 - Pelos alunos e 
obreiros que farão parte dessas escolas.

• Mestrado - Pelo  contato com a  professora 
Lídia e a UNESP.

• Finanças - Mais mantenedores mensais.
• Família - Que  meus pais, irmão e demais 

parentes desfrutem de um relacionamento 
genuíno com Deus.

• Massiphumelele  (África do Sul) - Obreiros 
que trabalham continuamente lá, por 
segurança e estratégias.

 Ainda no mês de outubro, iniciamos o  
reposicionamento da nossa base, a Vila do 
Louvor, visando entender nossa essência  e  vivê-
la de forma relevante nos dias atuais. Contamos 
com a consultoria da 3C Network (www.
3cnetwork.org) e abraçar esse  processo implica 
em muitas mudanças e traz esperanca ao meu 
coração, já que tenho certeza de que seremos 
mais efetivos como base. 

 Gostaria de compartilhar agora alguns 
desafios sobre os próximos meses e seria muito 
bom contar, mais uma vez, com sua parceria. Em 
uma das minhas cartas anteriores compartilhei 
sobre o convite que recebi para participar de um 
treinamento e também da reunião do Centro 
Internacional de ETED em Amsterdam, entre 
janeiro e fevereiro de 2009. Participar desses 
eventos é uma oportunidade de adquirir mais 
ferramentas para o trabalho que tenho 
realizado, entender o momento que o 
cristianismo vive no continente europeu, além 
de participar de discussões que influenciam as 
ETED’s ao redor do mundo e ampliar  minha rede 
de relacionamentos.
 Creio que minha ida é estratégica e para 
isso é necessário levantar as  passagens, a 
in sc r i ção e a hospedagem do evento 
(aproximadamente U$ 1.900,00 / R$ 4.300,00). 
Veja qual a forma de você se envolver nesse 
processo e me dê um retorno assim que possível 
para que eu possa me organizar e responder a 
esse convite. Como creio na minha ida fiz a 
reserva das passagens e, tendo em vista a época 
do evento, não é possível segurá-la por muito 
tempo.
 
 Mais um desafio diz  respeito a ingressar no 
mestrado. Creio que vivo um tempo chave em 
minha vida e é tempo de ampliar meu 
conhecimento, tornando-me melhor preparada 
para os desafios da sociedade atual. Tendo isso 
em vista realizei algumas pesquisas e encontrei 
um mestrado na àrea de Ciências Sociais na 
UNESP de Marília. Seria uma oportunidde única, 
ja que o cusro é gratuito, senco que contactei 
uma professora e aguardo seu retorno. Meu alvo 
é participar do processo seletivo no final do 
próximo ano, após ter feito algumas matérias 
como aluna especial. Fazer o mestrado ampliará 
o meu alcance e abrirá novas frentes de 
trabalho, me tornando mais efetiva naquilo que 
tenho me proposto a fazer. 

 Obrigada por ser  parte daquilo que eu 
tenho vivido, por segurar a corda e me ajudar a 
continuar.

 Com carinho e saudade,

 Carlinha
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