Igarassu, 23 de março de 2020

O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham
sabedoria e um entendimento completo,
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Queridos amigos e amigas,
É com uma certa tristeza no coração que volto a escrever a vocês. Os tempos tem sido
difíceis. Iniciamos o ano já com tantas novidades, mas algumas nada boas não é
mesmo ?
Contudo, no Semente da Paz, Deus tem nos convocado a orar, e como em todos os
projetos sociais no formato do nosso cancelaram suas atividades, nossa atitude não
poderia ser diferente em prol de um bem maior. Não foi uma decisão fácil, uma vez que
são trinta e cinco crianças e adolescentes (sete novatos) que hoje precisam do nosso
auxílio, e concomitantemente, trinta famílias com as quais estamos diretamente
envolvidos. A crise no país se mantem, e lidamos diretamente com necessidades
advindas do desemprego, disfuncionalidade familiar, problemas sérios de saúde mental
e emocional, etc. Felizmente, tivemos condições de providenciar pra cada família uma
pequena cesta básica, e mais uns itens de higiene como detergente, sabão em pó, água
sanitária e papel higiênico. Pretendemos repetir essa medida na medida em que
acharmos conveniente.
Atividades como Oficina com as mães, Escola de Pais e Celebração com a comunidade,
estão canceladas. Ainda deu tempo de realizar, com a participação de quatro mães, uma
Oficina de Culinária, o que foi um sucesso pra elas. Amaram as sugestões e dicas dadas
pela Valéria, membro da equipe base.
As crianças receberam também várias orientações quanto a medidas preventivas.
Quanto a você que é padrinho ou madrinha, talvez receba um novo afilhado ou
afilhada. Faremos contato em breve.
No mais, interceda! Não é um tempo fácil, principalmente para aqueles da equipe que,
como eu, estão longe dos familiares. Peça pelas crianças! Esse lugar é um oásis pra elas.
É difícil. Algumas famílias estão enfrentando problemas bem sérios, além do que todos
nós comunitariamente enfrentamos.
Grata pela sua preciosa atenção, seguimos firmes na oração pelo mundo que clama!
Um grande abraço,
Irla
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