
Igarassu, 07 de dezembro de 2021

Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.
I Cor. 13:13

Amigos e amigas

Nos tempos que estamos vivendo, o amor realmente deve ser a tônica em tudo o que fazemos. Ver 
tanta dissenção e falta de respeito entre as pessoas, evoca ainda mais minha visão e missão de 
atender àquEle que me chamou a viver com amor, por amor, sabendo que isso é revolucionário!
Os últimos meses do ano tem sido marcado por boas surpresas. Apesar das restrições, tivemos 
nossas celebrações do Dia da Criança com muita alegria e diversão. Parte da programação 
aconteceu no Acampamento Paraíso, lugar de nossa vizinhança, e que a garotada ama pelo espaço 
lúdico e piscina.
As famílias continuaram recebendo cestas básicas (algumas famílias, ajudas extras para 
situações emergenciais), e uma vez por mês, neste segundo semestre, se reuniram aqui para a 
nossa Escola de PAZ. Compartilhamos o significado da sigla que envolve perseverança, amor e 
zelo, valores esses que perseguimos desde que iniciamos nosso trabalho de assistência às 
famílias. Alguns temas pertinentes foram trabalhados nesses encontros, assuntos como 
Disciplina, Propósito e Autoridade. Foram momentos marcantes, e que pretendemos dar 
continuidade no próximo ano.
Temos buscado parcerias locais, e tem sido uma experiência prazerosa sentarmos com algumas 
pessoas que se mostraram desejosas em caminhar conosco no próximo ano, servindo de algum 
modo ao Semente da Paz. Contudo, somos imensamente gratos aqueles que já caminham conosco 
há um tempo. Nesses doze anos de trabalho (completados em novembro), temos sido testemunhas 
da generosidade de pessoas incríveis! De uma forma especial, somos gratos àqueles que mesmo 
em meio a pandemia, com uma crise instalada, tiveram a sensibilidade de continuar contribuindo, e 
nos permitindo continuar ajudando. Deus os recompense grandemente!
Vamos encerrar nossas atividades um pouco mais cedo este ano (dia 10/12), pelo fato de que, no 
decorrer do ano, decidimos não desfrutar dos feriados oficiais, para não comprometer o 
trabalho, e trazer mais agilidade à dinâmica que adotamos durante a pandemia.
Portanto, nosso desejo sincero, é continuar te “encontrando” na caminhada. Se você puder, nos 
acompanhe nas redes sociais. É sempre uma alegria receber algum tipo de retorno da nossa 
comunicação. As crianças amam as cartinhas que recebem dos padrinhos. Aliás, você que recebeu 
cartinha de afilhado, por favor, nos comunique a entrega, ok?
Um grande e carinhoso abraço a todos, com votos sinceros de um Feliz Natal, e que 2022 seja um 
ano abençoado, que Deus seja a fonte de todo o nosso contentamento.
Irla
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