
Igarassu, 29 de outubro de 2018
 
 “Aquele que encontrou um amigo, encontrou um tesouro”
                                                        
 Queridos amigos e amigas
          Os últimos meses foram surpreendentes no Semente da Paz! Por favor, leia! Deixe esse 
relato tocar seu coração! Vivemos num tempo de notícias tão ruins! Essas te aquecerão!
           Como disse fomos surpreendidos, e surpreendidos pela amizade e o carinho de pessoas 
que decidiram demonstrar isso pessoalmente. No mês de setembro recebemos a visita de 
alguns padrinhos, Lívia, acompanhada do seu esposo Marc Brandenberger (ambos da Suiça), 
e o Tony (Rio de Janeiro), que esteve conosco no ano passado. Eles se divertiram com as 
crianças, trouxeram presentes para os afilhados, e ainda fizeram aquela festa oferecendo 
sorvete e chocolate pra todo mundo. Eles amaram!
           No mesmo mês, recebemos a visita da Hannar (Ceará). Ela veio acompanhada do 
sobrinho, o Tawan. Com sua habilidade como mediadora de leitura, desenvolveu algumas 
atividades de incentivo e acolhida ao mundo dos livros, utilizando-se de vídeos clássicos e 
educativos, além dos papos animados, é claro! Foram momentos enriquecedores!
           No início de outubro foi a vez de recebermos o casal Abílio e Sineide (Goiânia), que 
também tiveram a oportunidade de conhecer de perto os afilhados. Companhia mais que 
agradável, abraçaram as crianças, ministraram a elas, e ainda ajudaram a preparar as cartinhas 
para os padrinhos. Foi um prazer desfrutar da companhia desses dois!
           Dias depois, foi a vez de recebermos a visita do Pr. Cláudio, sua esposa Laodicéia e a 
Elienai, da APEC (Aliança Pró Evangelização de Crianças) de Pernambuco. Foram momentos 
abençoados, de diversão, alegria, reflexão e foco na palavra que contempla a evangelização: a 
entrega de Jesus por nós, e nossa entrega a Ele.
            Por fim, e igualmente cativante, foi ter conosco a presença da Trupe Aaziz, através do 
Bruno e da nossa, já amiga, Nayara (São Paulo); e a equipe da Igreja Fonte de Vida em 
Recife, liderada pelo Pr. Juarez. Foram momentos incríveis! E de alguma forma, sentimos que 
“fechou” com tudo que vínhamos trabalhando com as crianças/adolescente esse ano, sobre o 
amor e o cuidado de Deus para com cada um. De como Ele demonstra a sua Graça, mesmo 
em meio a momentos de grande adversidade, e que contribuem pra minar a autoestima.  Foi 
indescritível, de trazer muitas lágrimas aos olhos! Fora o fato, é claro, que a diversão, a 
alegria e o riso também correram soltos, como um bálsamo que alivia e inicia um processo de 
cura de males e dores antigas. Deus é bom! 
             O Dia das Crianças foi lindo! Tivemos a colaboração da madrinha Valdaíza, que 
reuniu amigos que agraciaram (custeando) as crianças com uma festa divertida. Não faltou o 
pula-pula, a piscina de bolinhas, a pipoca e o algodão doce, além de vários presentes, e muitas 
guloseimas. Rolou até uma festinha de aniversário pra uma de nossas meninas (a primeira!).
            Temos sentido um avanço com relação a Escola de Pais. Alguns estão aplicando as 
lições ministradas. É o esforço sendo recompensado.
             As celebrações com a comunidade também tem nos oportunizado momentos 
incríveis!
              Acompanhe-nos pela nossa página no Facebook https://www.facebook.com/Associa
%C3%A7%C3%A3o-Semente-da-Paz-245798525482359/?ref=bookmarks, ou Instagram 
@sementedapaz
             Um grande e carinhoso abraço, e a nossa imensa gratidão a todos
             Irla
           
Caixa Postal, 138  Igarassu - PE 53610-835 Fone:(81) 99972-8805 (81) 99181-6641
Conta Corrente 14781-8 Ag 2033-8 Bradesco

https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Semente-da-Paz-245798525482359/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Semente-da-Paz-245798525482359/?ref=bookmarks

