Igarassu, 16 de setembro de 2020
Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos
Colossenses 4:2
Amigos e amigas
Finalmente podemos compartilhar com vocês a boa notícia de que retomamos as nossas
atividades. Claro que não é como gostaríamos, mas estamos felizes em poder ver as crianças,
ter um tempo com elas, e compartilhar o amor e acolhimento que são oferecidos nesse lugar.
Decidimos trabalhar a partir dos grupos de devocional, e a cada dia o líder trabalha com parte
do seu grupo até completar o ciclo de receber a todos, e poder começar de novo, As atividades
tem se restringido a uma conversa informal para abordar temas pertinentes a esse tempo
delicado que estamos vivendo, e momentos recreativos, os quais também tem sido pensados
de acordo com o protocolo de prevenção e combate a covid-19. A turma da Valéria optou por
usar o tempo recreativo pra iniciar uma oficina de confecção de máscaras, tão úteis no tempo
atual. As meninas amaram!
Uma de nossas voluntárias da equipe base, a Andréa, iniciou nesse período também,
uma Oficina de Lettering com quatro alunos, e o resultado tem sido maravilhoso!
O contato com as famílias continua através das redes sociais, e alguns temas
(autoestima. autoconfiança, relacionamentos, espiritualidade,etc) foram apresentados através
de breves reflexões enviadas em vídeos e áudios. Vez ou outra alguma delas dá um
depoimento de como essas reflexões as tem ajudado.
Diminuímos o ritmo de distribuição de cestas básicas, embora elas continuem
acontecendo, e optamos por distribuir pras crianças e adolescentes, kits de higiene pessoal
contendo sabonetes, xampu, condicionador, creme de cabelo, desodorante, absorvente e creme
dental. Acrescentamos ainda um pacote de sabão em pó, sabão em barra e água sanitária. e
uma embalagem a parte foi doada contendo vários “confeitos”, como eles chamam balas,
bombons, guloseimas.
Somos imensamente gratos aos padrinhos, parceiros, doadores, que mesmo num tempo
tão difícil, não deixaram de colaborar conosco, nos permitindo oferecer essas coisas, e ainda
operacionalizar pequenas reformas que tem facilitado e oferecido aos nossos meninos e
meninas mais conforto nesse tempo de adaptação.
Um grande e carinhoso abraço,
Irla
PS: O número (81) 99181-6641 foi cancelado, mas você pode continuar entrando em contato
conosco através dos outros números abaixo.
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