Igarassu, 22 de junho de 2020
Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em
favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês tem dado.
Filipenses 1:3-5

Amigos e amigas
Há três meses tomamos a difícil decisão de parar nossas atividades do projeto por
causa da pandemia. À princípio, como eu creio que foi a reação de muitos, ficamos perplexos,
sem saber como iríamos fazer pra continuar ajudando as crianças e suas famílias. Tivemos a
ideia de criar um grupo de whatsaap incluindo os responsáveis, pois boa parte tem acesso a
esse recurso, o que facilitaria nossa comunicação. Depois nos organizamos para providenciar
o alimento, afinal as crianças iam ficar sem duas refeições diárias, que são feitas aqui, de
segunda a sexta. Nessa perspectiva, nos programamos para uma distribuição de cestas básicas
a cada quinze dias. Nesses últimos meses foram feitas, portanto, seis distribuições. Algumas
cestas básicas nós providenciamos, outras chegaram através de parceiros que se levantaram na
capital para levar socorro a muitas áreas de vulnerabilidade social.
Na ocasião das distribuições nos atualizávamos da situação de cada família,
procurávamos saber sobre os problemas (a maior parte já conhecidos) e como estavam se
saindo. Muitas vezes reafirmamos a orientação, o nosso amor e as nossas orações. Contudo,
era um dia de sentimentos mistos, pois ficávamos felizes em vê-los, saber que estavam bem
de saúde, mas ao mesmo tempo sentimos a falta dos gestos afetuosos de carinho que sempre
trocamos.
No grupo criado, procuramos sempre colocar material educativo, lúdico e
informativo. Com os responsáveis (na sua maioria, mães), não foi diferente, pequenas
palestras e reflexões foram compartilhadas dentro do tema que estaríamos compartilhando na
Escola de Paz. Tem sido uma experiência interessante!
Estamos aguardando o decreto municipal com relação a flexibilização, e orando acerca
de como e quando será o nosso retorno às atividades.
Obrigada por seu interesse, oração e contribuição. Meu sentimento é o descrito acima
pelo apóstolo Paulo, que inclusive escreveu essas palavras num período de confinamento, que
não o impediu de ter um coração alegre e cheio de esperança. Esse é o meu desejo pra todos
nós. E se quiser entrar em contato pra conversarmos mais, estou à disposição.
Um grande abraço,
Irla
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