
Queridos amigos e amigas, 

O início do semestre foi marcado por bons e nem tão bons acontecimentos. 

         Nossa voluntária Deborah deixou a Semente da Paz, depois de cumprir seu 
tempo de experiência, pra finalmente se lançar num outro projeto de missão 
integral, e que já ardia em seu coração há alguns anos. É em outro país, e junto a 
crianças em situação de muita vulnerabilidade também. Somos gratas a Deus 
pela sua valiosa contribuição. 

       Três crianças deixaram a Associação. Uma por não se adaptar ao horário. 
Outra por não conseguir se encaixar nas regras, e a terceira, felizmente, por estar 
em outras atividades de aprendizado, o que consideramos muito positivo, pois 
pela idade,já começa a pensar numa formação profissional. 

        Por conta da equipe a qual nos referimos no informativo passado, parceira 
da Visão Mundial, o grupo de crianças e adolescentes, e equipe, fez um passeio 
maravilhoso no Shopping Rio-Mar. Na ocasião visitamos uma exposição de arte 
baseada nas obas de Leonardo da Vinci. Tivemos uma verdadeira aula sobre a 
vida e obra desse gênio da nossa história. Maravilhoso! Depois de um delicioso 
lanche, assistimos ao filme O Pequeno Príncipe, outra oportunidade valiosa! Foi 
um dia marcante!  Os meninos nunca tinham experimentado algo parecido. 

       O trabalho com as mulheres tem se consolidado, e nesses últimos meses 
contamos com a colaboração de duas jovens da Igreja Família Cristã, a Cica e a 
Rafaela. Gratos pela disposição em servir dessas novas amigas e colaboradoras. 

       Nesse segundo semestre fomos cadastrados no Movimento Transforma 
Recife, uma rede virtual, criada para comunicação entre projetos de ajuda a 
quem precisa, com acesso a milhares de pessoas potencialmente preparadas pra 
servir como voluntários, de acordo com habilidades especificas. Ainda estamos 
conhecendo, mas esperamos que seja uma parceria profícua. 

Obrigada pela atenção !      Abraço,      Irla   
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