
Igarassu, 13 de setembro de 2021 

Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde vem o socorro? O meu socorro vem 
do Senhor, que fez os céus e a terra.          Sl 121:1 e 2

        Queridos e queridas 

          Estamos vivendo tempos melindrosos, e meu coração cada vez mais se apega ao fato de 
que tenho em Deus o socorro, para mim, e para aqueles que nesse momento, precisam ainda 
mais de ajuda. Ele me chama a ser suas mãos, seu acolhimento e sua ajuda, e sou muito grata 
porque o Semente da Paz é uma rede de auxílio. Somos convictos de que Deus nos deu um 
propósito, uma causa.
        Nessa perspectiva, além das atividades corriqueiras funcionarem naquele esquema de 
pequenos grupos, nossa preocupação com o apoio escolar nos levou a dar passos ainda mais 
ousados. Foi criado o “plantão escolar”, em horários alternativos, no qual a Andréa, nossa 
voluntária, atende àqueles mais atrasados em suas tarefas escolares, cujos os responsáveis 
estavam impossibilitados quase que totalmente de ajudá-los. Para reforçar esse processo, 
solicitamos a ajuda de uma ex-aluna, que mediante uma pequena gratificação, tem nos ajudado 
também a atender àqueles casos mais difíceis. É um desafio a cada dia!
        No atendimento, além do apoio às famílias de nossa turminha, que inclui também cestas 
básicas, ajuda com medicamentos, e às vezes doação de gás de cozinha, avançamos através de 
uma parceria com a comunidade de fé local (Assembléia de Deus). E por intermédio de uma das 
mães que atendíamos aqui, pessoas tem se mobilizado para servir periodicamente um delicioso 
sopão na comunidade aqui perto, e distribuir cestas básicas a famílias mais vulneráveis. Nos 
envolvemos com as duas iniciativas. Tem sido uma experiência gratificante!
         Iniciamos outra parceria com uma das mulheres que acompanhamos durante um bom 
tempo através de reuniões e encontros de ensino bíblico, descritos em cartas anteriores. Ela 
encontrou sua vocação na confeitaria, e hoje iniciou um curso para duas mães que 
acompanhamos atualmente. O objetivo é compartilhar sua experiência e conhecimento, e 
ajudá-las a se encontrarem também. O nome dela é Cyntia, e temos uma alegria imensa em 
testemunhar essa iniciativa, uma vez que Deus nos permite ver o resultado do nosso trabalho, 
colher o fruto do que foi plantado ao longo desses quase doze anos de trabalho.
       Esse mês foi marcado por muita procura de vagas. A situação das famílias das 
comunidades que atendemos, como em muitas outras, tem ficado cada vez mais difícil. 
Sabemos que a busca por vaga é uma das formas de pedirem socorro. Inclusive famílias de 
refugiados, que já buscam no nosso espaço a esperança por uma assistência maior aos seus 
filhos. Que Deus nos dê a graça de atendermos o máximo possível desses que hoje estão numa 
fila de espera!
         Nossa sincera gratidão a você que ora, contribui, e demonstra interesse e simpatia pelo 
nosso trabalho. Você é muito importante para nós!
         Um grande abraço,
         Irla
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