
Igarassu, 03 de março de 2021

« Depositei toda a minha esperança no Senhor; ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito  
de socorro. »
Salmo 40:1

Amigos e amigas,

Depois de um tempo sem notícias, volto a compartilhar com vocês algumas novas do Semente da 
Paz. Encerramos nossas atividades em dezembro do ano passado, e demos início ao período de 
férias. Eu, particularmente, fiquei fora um tempo auxiliando meus pais idosos, principalmente nesses 
tempos tão delicados. Retomamos nossas atividades no final de Janeiro, e ainda, por causa da 
pandemia, atendendo às crianças de forma tímida, com pequenos grupos a cada dia. Estamos 
mantendo o protocolo, e seguindo com as atividades que dão pra realizar, inclusive nossa gincana de 
férias, que apesar do protocolo, foi bem divertida! Nossos devocionais e conversas oferecem apoio 
aos nossos meninos e meninas, nesse tempo tão difícil! Mantivemos o tempo de lazer, com 
realização de atividades lúdicas e jogos educativos, além, é claro, das duas refeições que oferecemos 
(café da manhã e almoço).

As famílias continuam recebendo apoio, com distribuição de cestas básicas, e atendimento a outras 
necessidades  como  compra  de  remédios,  pagamento  de  tarifas  de  energia,  doação  de  gás  de 
cozinha, realização de exames médicos, etc. A crise que se estabeleceu tem atingido essas famílias 
fortemente, o que nos leva aqui a reafirmar a nossa gratidão a todos os nossos parceiros, padrinhos 
ou não, que tem se importado com o que tem acontecido no nosso pais, onde a vulnerabilidade social 
tem sido crescente. Nossa oração é que essa onda de solidariedade siga firme no seu curso pra que 
muitas famílias tenham condições de se reerguer.

Como  acontece  a  cada  início  de  ano,  algumas  crianças  novas  são  admitidas,  e  outras  saem. 
Estaremos, portanto, em breve, nos despedindo de uma adolescente que completou o tempo, ou 
seja, estará fazendo 16 anos nos próximos dias, e mais um garoto, que se mudou pra um bairro  
distante.  É  comum recebermos  irmãos  ou  irmãs  de  crianças  que  já  estão  no  Projeto.  É  o  que 
acontecerá em breve. Estão aguardando ansiosamente! São mudanças que nos animam, pois são 
histórias de vida das quais faremos parte, e como a gente sempre ensina a essa garotada, entram 
nesse lugar por causa de um propósito maior do que eles imaginam.

Apesar da pandemia,  temos planos pra realizar,  e continuamos sonhando em aperfeiçoar  nosso 
trabalho, sempre com a visão de incluir e acolher. Nossos corações, apesar da tristeza e da dor por  
tudo que tem acontecido conosco ou ao nosso redor, seguem aquecidos e certos de que estamos no 
lugar certo, no tempo certo, e com o propósito certo de atender Àquele que nos comissionou. Seja  
nosso intercessor!

Em breve, compartilharemos mais coisas, mas por enquanto comece ou continue nos acompanhando 
pelo Instagrm ou Facebook, espaços que tem facilitado a divulgação do nosso trabalho. E qualquer 
dúvida sobre a Associação Semente da Paz, estamos à disposição pra esclarecer.

Um grande e carinhoso abraço,
Irla

PS: O número (81)99181-6641 foi cancelado, mas você pode continuar entrando em contato conosco 
através dos outros números abaixo. 
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