
Igarassu, 06 de agosto de 2018
 
     Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. 
                                                         Salmo 50:14a
 
Amado(a)

           Fiquei pensando por uns momentos no versículo acima, e comecei a refletir que 
quando o coração é grato pelo que se recebe, há alegria em compartilhar. Penso em todos 
os que tem sido parceiros ao longo de nossa existência como Associação Semente da Paz, 
nos amigos queridos que tem sentido alegria em doar, às vezes sacrificialmente, porque 
reconhecem o favor e a benção do Senhor, Precisamos de recursos e temos orado muito 
ultimamente por mais parceiros assim, Pessoas que reconhecem que seja qual for o valor 
que doam, sabem que oferecem a Deus, aliás elas sabem que se oferecem a Deus como 
instrumentos do seu Reino neste mundo. Convido você a refletir também, e pensar em 
como tem sido a sua contribuição.
         Nossa celebração do Dia das Mães foi singular, com um Encontro de Mulheres, num 
ambiente preparado de forma especial. Na ocasião, elas tiveram acesso ao material do 
ensaio  fotográfico  que  fizeram,  o  que  foi  conteúdo  importante  na  reflexão 
compartilhada sobre autoestima. As fotos ficaram maravilhosas!
         Além de nossas atividades diárias, seguem as atividades que ocorrem uma vez por 
semana, como a visita domiciliar, reunião de mulheres que acontece na  Casa Rosa e a 
oficina de Patch Aplique, que aos poucos vai retomando sua produção. 
        Os encontros com a comunidade, que também tem acontecido na Casa Rosa,  no 
terceiro  domingo  de  cada  mês,  tem  nos  marcado  imensamente.  É  gratificante  ver 
pessoas  rccebendo  a  Palavra,  e  na  comunhão  desta  temos  compreendido  que  uma 
comunidade de fé está nascendo ali. Que Deus nos conduza!
       Tivemos  um  recesso  de  duas  semanas,  e  nesse  intervalo  desligamos  quatro 
adolescentes que completaram a idade limite de permanência no Projeto. Estamos com 
saudades, mas sabemos que eles tem condições agora, de aprenderem mais e fazerem 
novas conquistas.
      Enfim, iniciamos o semestre com a nossa famosa gincana. Contamos novamente com o 
apoio dos jovens da Igreja Família Cristã. Foram momentos muito divertidos!

      Temos orado por você! Ore por nós!
       Um grande e carinhoso abraço,
       Irla
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