
Igarassu, 11 de junho de 2021 

Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. 
                   João 16:13                                    

Queridos e queridas 

           Nesses tempos de polarização, e de fragilização dos fundamentos, temos buscado 
colocar nossa fé e esperança em Deus enquanto empreendemos as atividades e dinâmicas 
que tem caracterizado a nossa rotina. mantida com os pequenos grupos que atendemos 
diariamente, devido ao quadro pandêmico. Dessa vez acrescentamos nos últimos meses, o 
apoio escolar, uma vez que temos nos sensibilizado com o imenso prejuízo que as crianças 
tem sofrido com relação à aquisição de conhecimento. Estão praticamente como foram 
deixadas, quando as aulas foram suspensas. A maior parte não conseguiu acompanhar o 
ensino remoto. É profundamente lamentável1
           O atendimento às famílias se mantem também com as devidas adaptações. e uma 
das formas de estarmos próximo, foi a realização da Oficina de Culinária alternativa e 
Noções de economia Doméstica, realizada pela nossa voluntária em tempo integral, 
Valéria Faria. A cada semana. durante três tardes, foi ministrado o conteúdo a um grupo 
de, no máximo, seis mães, O ciclo demorou um mês, até que tivéssemos atendido as 18 
mães inscritas. A experiência foi incrível! Uma troca de conhecimentos, uma boa 
interação, e uma oportunidade de aperfeiçoarmo-nos no conhecimento mútuo. Isso trouxe 
alegria aos nossos corações! E conforme o depoimento delas, ficaram muito satisfeitas!
            O auxílio com as cestas básicas continuam, sendo que outros tipos de ajuda tem se 
tornado parte das medidas de assistência, como auxílio à saúde, através de recursos para 
algum atendimento ou compra de medicamento, dentre outras medidas envolvendo o 
atendimento de necessidades básicas. Daí, a nossa imensa gratidão aos padrinhos e 
eventuais doadores, peças chave nesse tempo absurdo de crise vivenciado por tantas 
famílias.
            Nesse primeiro semestre entraram crianças novas, o que amplia o nosso 
atendimento, nossos relacionamentos e nossas responsabilidades. Interceda por nós nesse 
sentido. Queremos estar submissos ao propósito 
divino de continuar abençoando e sinalizando o Reino.
             As crianças escreveram as cartinhas, e nossa oração é que você que, de alguma 
forma você que foi tocado pelo que recebeu a partir desse lugar (acompanhando também 
pelas redes sociais), seja não somente um colaborador financeiro, mas um parceiro, ou 
parceira, um amigo ou amiga, dando pra nós um retorno, e estreitando laços, tão 
necessários nos tempos que estamos vivendo.A
            Um grande e carinhoso abraço,
                            Irla
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