Igarassu, 28 de fevereiro de 2017

Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça;
estique suas cordas, firme suas estacas. Is. 54:2
Querido(a) amigo(a)
Essa palavra me fala sobre ampliação e consolidação. Ao longo do tempo é o que temos
almejado neste ministério. E somos imensamente gratos a Deus pelo que Ele tem
feito !
Iniciamos o nosso trabalho esse ano com a presença dos nossos queridos amigos e
parceiros, Heinz e Chantal. Eles tem tido um papel importante no nosso trabalho
desde o início, e decidiram, com amor, dedicar esses primeiros meses ao serviço no
Semente da Paz. O carinho e a atenção com a equipe e as crianças tem-nos feito muito
bem!
Como todos os anos, tivemos nossa divertida gincana, da qual as crianças participaram
animadamente! Premiamos a equipe vencedora com objetos do material escolar, já
numa tentativa de minimizar, pra alguns, o impacto que essa despesa tem no orçamento
familiar.
Já tivemos nossa primeira Escola de Pais, na qual demos as boas-vindas às novas
famílias que estaremos atendendo este ano, pois tivemos um acréscimo de sete
crianças, e estamos quase fechando a nossa meta de atendimento.
Foram oferecidas também, já este ano, duas Oficinas de Culinária pra algumas mães
interessadas em melhorar a renda familiar. Convém informar, que na maior parte das
famílias que atendemos, há desemprego, e o Programa Bolsa-Família, em muitos casos,
é a única renda com a qual realmente contam. É lamentável !
Enfim, apesar desse quadro, estamos esperançosos de que estaremos contribuindo,
pra, de algum modo. amenizar, e trazer alívio às dificuldades dessas pessoas. Desafio
você a tomar parte de mais essa jornada. E agradeço sinceramente a você que já vem
caminhando conosco na ampliação e consolidação dessa “tenda”.
Abraço carinhoso,
Irla
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