Igarassu, 04 de março de 2016
“A oração irriga os campos da vida com águas que estão nos reservatórios da
promessa”.
Meus queridos(as)
É tempo de orar!
Após um mês de merecido descanso, retornamos ao trabalho no dia 25 de
janeiro, ocasião em que realizamos a nossa famosa Gincana de Férias. Foram dias
interessantes! No ano passado havíamos feito um convite a Anna, uma jovem
moradora de Igarassu que nós conhecemos e cujo o exemplo de serviço e
cidadania nos anima, para liderar essa atividade. E para nossa surpresa, ela trouxe
consigo o tio, presidente atual do Conselho Municipal do Direito da Criança e do
Adolescente. Ele também estava de férias, e generosamente cedeu do seu tempo
pra, de uma forma bem criativa, entreter a meninada nesse final de férias. Foi muito
divertido!
A primeira semana de fevereiro foi restrita a atividades com as crianças que
permaneceram no Semente da Paz. À essa altura, as aulas já haviam iniciado, e por
causa disso 13 dos nossos alunos do ano passado saíram, por causa do turno nas
escolas, e falta de turma pro turno da tarde. Lamentamos, mas começamos a nos
preparar pra chegada dos novos.
Chegou o momento, e mais 15 crianças foram incluídas ao nosso público-alvo.
Não é um momento fácil, oramos, fizemos jejum, após compreendermos que
precisávamos estar atentos, discernindo, com o coração sensível pra essa acolhida.
São novas histórias, novos desafios! Fechamos então nossa lista com 27
crianças/adolescentes, sendo que a maior parte dos novos vieram da Comunidade
Caminho das Águas, a qual já me referi em cartas anteriores, comunidade do
Programa Minha Casa, Minha Vida, localizada a poucos metros de nossa sede.
Contamos com sua oração!
O trabalho com as mulheres da comunidade também já foi retomado. A
primeira reunião foi aqui na Associação, quando tiveram a oportunidade de assistir
ao filme Quarto de Guerra. Ficaram bastante emocionadas. Foi um momento que
teve frutos, pois uma das componentes do grupo deu m testemunho emocionante de

como foi edificada e motivada a lutar pelo seu casamento, que outrora enfrentava
uma terrível crise, usando como arma a oração. Elas continuam recebendo a
Palavra semanalmente ministrada pela Andrea, uma de nossas voluntárias. Ore por
esses momentos!
Em breve, a partir da nova lista, estaremos comunicando aos padrinhos os
nomes dos seus “novos afilhados”. Desde já agradecemos o apoio e a consideração!
Grande abraço,
Irla
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