Igarassu, 18 de dezembro de 2017
“Ouço a voz do Alto a me dizer: Sê valente, sê valente.”
Amado(a)
Esse é o trecho de uma canção que tem ressoado quase que diariamente em minha mente.
Lidamos com uma realidade tão difícil! E enquanto me esforço pra escrever a última carta
informativa do ano, luto pra conter as lágrimas pela perda de uma garota de apenas dezesseis
anos, aprendiz no Semente da Paz há alguns anos atrás, Ela foi vítima da violência e
crueldade que tem atingido barbaramente tantos jovens de nosso país. Tristeza, muita
tristeza...
Os últimos meses certamente ficarão gravados nas mentes dos nossos meninos e meninas
por muito tempo. Eles fizeram passeios divertidos, conheceram lugares diferentes,
experimentaram sensações novas, na companhia dos nossos voluntários, e patrocinados pelos
padrinhos que foram convidados a contribuir pra viabilização desses prazerosos momentos.
Em nome da equipe semente da Paz, somos imensamente gratos!
As meninas tiveram sua tão esperada Noite do Pijama. Se divertiram bastante! E foram
ministradas também! Receberam um kit de material de higiene pessoal como lembrança do
evento.
Realizamos a Escola de Pais como de costume, mas esse ano tivemos o privilégio de
oferecer a cada família uma Cesta de Natal, resultado de uma campanha feita por um grupo de
amigos, que desejaram presentear essas famílias com alguns mantimentos e ítens natalinos.
Somos imensamente gratos mais uma vez!
O grupo de mulheres da comunidade junto com algumas mães do Projeto, iniciou uma
Oficina Culinária muito interessante, na área de confeitaria. Elas receberam dicas super
importantes! Valeu a parceria da Suzana, nossa nova amiga confeiteira, que tem prestado esse
serviço voluntariamente.
Uma das coisas mais incríveis destes últimos dias de trabalho, foi a Jornada Bíblica que as
mulheres da comunidade fizeram, lendo o livro de Atos, em todos os dias úteis, após um
delicioso café da manhã comunitário. Essa jornada foi liderada pela nossa voluntária Andrea,
que por várias vezes se emocionou ao compartilhar os testemunhos que ela recebeu nesses
momentos. Tem valido a pena o empreendimento feito no Reino, naquele lugar! Vidas tem
sido tocadas e transformadas!
Enfim, tivemos nossa celebração de final de ano, quando comemoramos o aniversário do
Projeto (oito anos), e encerramos nossas atividades. Tempo de agradecer...Muita luta, choro,
intercessão, mas sobretudo GRATIDÃO!
Obrigada por ter feito parte, de alguma forma, dessa jornada. Continue conosco! Que seu
Natal seja abençoado, e o ano que há de vir, cheio da presença consoladora do nosso Deus!
Abraço carinhoso,
Irla
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