
Igarassu, 27 de dezembro de 2018
              
“Ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus...”
               
Preciosos amigos e amigas
               
     Chegamos ao final de mais uma etapa no Semente da Paz, e somos imensamente gratos 
por experimentar do amor acima referido, Sem dúvida uma das formas de Deus nos amar, é 
colocar você como parceiro de nosso ministério. Você que de alguma forma nos serviu, e se 
permitiu ser instrumento de amor, foi personagem nessa história.
     Permita-me  compartilhar  que  nossas  celebrações  de  final  de  ano  (aniversário  e 
encerramento  de  atividades  do projeto),  já  se  iniciaram em novembro,  com nossa  última 
Escola de Pais de 2018. Essa escola que tem sido um desafio pra nós, foi encerrada com a 
participação da nossa amiga e colega Rizia Fontes, que realizou dinâmicas a fim de motivar 
os participantes a estabelecerem alvos para 2019. Estaremos revisitando esse conteúdo.
    Dias depois, nossa celebração foi com a equipe de voluntários, que teve a participação do 
Pr.  José  marcos,  ministro  da  Igreja  Batista  de  Coqueiral.  A  experiência  incrível  desta 
comunidade de fé, tem sido uma inspiração pra nós, por causa da visão de uma igreja que tem 
cumprido seu ministério de servir integralmente a comunidade na qual está inserida.
         Em seguida celebramos com a comunidade de fé que está se formando no “Escorregou” 
(Sítio dos Marcos). Foi um ano testemunhando momentos especiais, do mover de Deus nas 
vidas ali. Nossa gratidão ao Senhor naquele momento incluiu também uma ceia natalina, e 
mais uma vez Deus nos trouxe sua palavra de edificação, ânimo e encorajamento. Comunhão 
e relacionamento tem sido algo estimulado no grupo.
         Por último, nossa celebração com as crianças, na qual, com a participação de nossas 
voluntárias Bruna e Sarah, fomos agraciados com vídeos e fotos, numa retrospectiva muito 
divertida! Recordamos quanto Deus foi gracioso conosco, colocando ao nosso lado pessoas 
especiais que de alguma forma deram sua contribuição também presencial, iniciando com a 
equipe da gincana, William, Sarah, Bruna (voluntários das terças), Gabi e Larissa, e outros 
grupos  que  vieram  em  seguida,  descritos  na  carta  anterior.  E  ainda  nossa  orientadora 
pedagógica, Vanilza Nestor, que nos cedeu um precioso material para o apoio esolar. Muito 
grata a todos!
         Conto  com  você  no  ano  de  2019,  desejando  sinceramente  que  as  bênçãos  e  as 
misericórdias  do Senhor estejam sobre tua vida.  Que tenhas  de Deus muito  mais  do que 
tiveste esse ano.
Um grande abraço,
Irla
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