Igarassu, 19 de março de 2019
“...Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver”
Amigos e amigas queridas
Diante de um início de ano tão pesaroso, espero sinceramente que essa carta te anime!
Afinal, começamos mais uma etapa no Semente da Paz e temos novidades! Você que nos
acompanha, é sempre muito bem-vindo a esse tempo de compartilhamento!
Como em anos anteriores, após um tempo de descanso da equipe, as atividades
retornaram com a realização da nossa Gincana de Férias. Que tempo especial! A meninada se
diverte intensamente, e a equipe, logicamente, se abastece com os risos e a garra que cada
grupo demonstra pra vencer todas as tarefas. Eles dão o melhor, e brincando não percebem
ainda que a luta continua ao longo do ano, pra aprenderem muitas coisas, e vencerem também
as frustrações.
Após esse período, veio o tempo de saber quem continuaria no Projeto, ou quem, por um
motivo ou outro teria que se despedir. Dois adolescentes já não continuarão por causa da
idade. Fizeram dezesseis, Outros por causa do turno da escola, e ainda alguns que mudaram
de endereço, encerraram seu tempo conosco. Contudo, como tínhamos uma fila de espera
considerável, encheu-nos de alegria a chegada de novos alunos! Ao todo, treze. Eles vieram
cheios de empolgação, tudo para eles era encantador, O período de adaptação transcorreu de
uma forma tão tranquila como há muito não testemunhávamos nesse lugar. Foi lindo de ver! E
como todos os que estão ou já passaram por esse lugar, são muito amados!
Iniciamos nosso período de apoio escolar com uma pequena avaliação, a fim de
dividirmos as turmas. A primeira tarefa de cada turma é preparar as cartinhas para os
padrinhos, que serão acompanhadas de foto e muito carinho! Aliás, também estamos muito
felizes com a chegada de novos parceiros! Cada parceria é uma conquista, pois sabemos que é
uma grande oportunidade de troca, de um relacionamento que pode ser muito especial! A
nossa sincera gratidão aos padrinhos que mandam foto, cartinha, se lembram do aniversário
do afilhado ou afilhada. Vocês são uma preciosidade!
Anime-se, o ano só tá começando e esperamos compartilhar ainda muitas coisas boas.
Um grande abraço,
Irla
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