Igarassu, 19 de fevereiro de 2013
Caminhemos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor e da
esperança de salvação. I Tess 5:8
Queridos Amigos
Iniciamos nossas atividades na segunda quinzena de janeiro, e como fazemos a cada
ano, nossas crianças e adolescentes tiveram uma espécie de “colônia de férias”.
Como ainda estavam em férias escolares, o espaço da Associação foi aberto aos
“nossos” e a outras crianças da comunidade. Alguns meninos dirigiram uma divertida
gincana (isso foi novidade!), e como sempre fazemos, o momento de devocional
serviu para reafirmarmos alguns ensinamentos, e compartilharmos as Boas Novas
com aqueles que estavam nos visitando. É sempre um tempo bem especial!
Estamos felizes com a chegada de novas crianças e adolescentes. Preenchemos a
nossa meta de atendimento (35), e como terminamos o ano com 24, 11 novos foram
acrescentados, cremos que pela vontade de Deus. Estivemos orando quanto a isso, e
tem sido uma alegria pra nós esses novos relacionamentos! Convém informar que
alguns retornaram à casa, pois por um motivo ou outro tinham saído da Semente da
Paz.
O início do trabalho com a comunidade foi marcado pela presença da Regina Tchelly,
uma empregada doméstica, cujo talento é ensinar às pessoas a aproveitarem os
alimentos de uma forma criativa, evitando o desperdício, e promovendo a
sustentabilidade. Ela tem recebido prêmios como mulher empreendedora, e seu
carisma conquistou algumas mães, da comunidade, que se sentiram agraciadas com
uma nova maneira de encarar a “arte culinária”. A Regina é do Rio de Janeiro, e você
pode conhecer melhor o trabalho dela acessando o blog
favelaorganica.blogspot.com.br. Sou grata a Deus pelo trabalho desenvolvido por
essa nova amiga!
Com relação ainda a comunidade, temos uma novidade fresquinha! Alugamos uma
casa no local. Ela será a moradia do André e da Paula, casal que estamos
aguardando para o início do próximo mês, e que farão parte da nossa equipe de
trabalho. Lá será também, o nosso “quartel general”, um espaço que teremos para
estar mais “perto”, e participando da realidade dos moradores. Estou com uma
expectativa muito boa com relação a isso! Na verdade essa é a realização de um
sonho que eu tinha! Alegre-se comigo, e interceda por esse empreendimento!
Sou imensamente grata pela sua atenção!
Um grande abraço, Irla
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