
Igarassu, 09 de setembro de 2019

    ... Ele os guiará a toda a verdade...
                                                      João 16:13

Amados e amadas

          Tenho refletido muito ultimamente sobre a importância de termos os nossos olhos abertos à 
realidade que nos rodeia, discernindo o nosso tempo, e o nosso papel como sinalizadores do Reino 
de Deus! Tantas coisas parecem ofuscar a nossa visão, e embotar nossa capacidade de perceber... 
Precisamos ser guiados a toda a verdade! E isso, com certeza, tem implicações sérias, no que diz 
respeito ao nosso estilo de vida.
        Temos pedido, como equipe, que o Semente da Paz seja um espaço não só de bênçãos pras 
crianças e adolescentes que estão conosco todos os dias, mas para todos os que adentrarem nosso 
espaço. Como resultado disso, mais uma vez recebemos a visita do casal Danilo e Kelly. Outrora 
sensibilizados com a realidade encontrada no projeto, tornaram-se pioneiros de um ministério 
chamado De Cara pra Rua, sediado em São Paulo, voltado para moradores de rua. Foi uma imensa 
alegria tê-los conosco, e sentir o amor pelo que fazemos aqui, sendo eles mesmos, reafirmados nas 
suas vocações de servir o Reino. Que Deus os abençoe, amigos!
        É com imensa alegria que vemos o movimento de voluntários chegando ao Semente da Paz. 
Nos últimos meses, recebemos por duas vezes, a visita de um pequeno grupo de jovens, membros 
de uma igreja local. Mais duas jovens, a Amanda e a Rafaela, também iniciaram trabalho voluntário, 
já fixos, em diferentes dias da semana. E já fomos procurados por um movimento social, formado 
por cerca de 20 voluntários, chamado “O Amor é Contagioso”, para, em parceria, pensarmos a 
nossa celebração do Dia da Criança. Isso tem sido extremamente recompensador pra nós, 
principalmente porque oramos, e pedimos a Deus que nos desse oportunidade de trabalhar com 
pessoas da região, próximas, geograficamente falando.
      Estamos felizes também pela chegada de novos padrinhos. Ainda não completamos nosso 
quadro, mas cada parceria que chega é motivo de gratidão, e acreditamos que, uma oportunidade 
pra que relacionamentos de afetuosidade sejam estabelecidos, e vidas sejam transformadas, tanto de 
quem dá, quanto de quem recebe.
      Nesse movimento rumo ao voluntariado, convém informar, que a nossa Escola de Pais, que 
acontece uma vez por mês, tem sido dirigida por uma dupla de voluntárias, A psicóloga Rizia e a 
educadora Vanilza, tem feito um trabalho de grande importância.
        Enfim, nós, Andréa, Maria Santa, Tasso,  Valéria, e eu, junto com Genival e Carlinhos, nossos 
auxiliares, estamos felizes, com a colaboração em meio a tantas tarefas. E que Deus continue 
ampliando a visão de Reino pra este lugar e pra muitos outros que necessitam de ajuda!
Um grande abraço,

Irla
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