
Igarassu, 01 de agosto de 2010

"...para Ele, cada face é diferente, cada uma tem uma história. Cada rosto é uma criança. Cada 
criança possui um nome..."

Graça e Paz!

Quero começar falando do quanto tenho sido grata ao Senhor pelos seus feitos em nosso meio! Pra 
mim escrever pra você, significa convidá-lo a se alegrar e louvá-Lo junto comigo. 

Alguns sonhos tem se realizado no Semente da Paz. O primeiro que quero compartilhar é a nossa 
conquista de termos um local apropriado pras crianças realizarem sua higiene bucal ao término das 
atividades. Através de um doação pudemos mandar construir essa estrutura, e as crianças todos os 
dias podem escovar os dentes antes de irem pra casa. Convidamos uma dentista que, generosamente 
no dia de inaugurarmos o uso do que chamamos de tanquinho, que na verdade é uma grande pia, 
com várias torneiras, aceitou nosso convite para dar uma palestra pras crianças e ensiná-las como 
escovar os dentes corretamente. Foi uma festa! Elas ficaram animadas, pois cada uma ganhou seu 
estojinho com uma escova e um creme dental, material ao qual elas tem acesso cada vez que 
terminam seu almoço.

Outro sonho realizado foi a instalação de alguns computadores para que as crianças sejam iniciadas 
no mundo da informática. Conseguimos comprar quatro computadores de segunda mão, com a mesa 
apropriada, e com a ajuda de um colaborador voluntário eles foram instalados. A turma tá amando! A 
maior parte não tinha nem idéia de como funcionava um computador! Como já tínhamos um 
computador disponibilizado pela Valéria, ficaram cinco. e recentemente, minha amada irmã nos doou 
um novinho em folha. Que benção! Deus a abençôe! Agora precisamos organizar o espaço direitinho, 
providenciar outras mesas pra que a sala fique arrumadinha, e ofereçamos a eles um pouco mais de 
conforto para aprenderem.

A outra benção veio da doação de alguns irmãos queridos que nos possibilitou mandarmos fazer o 
uniforme da garotada, e ainda comprarmos calçados. Uniforme completo! Eles estão tão lindos! O 
uniforme ficou uma graça! As meninas de tênis, e os meninos de chuteira por causa do futebol. Outra 
festa!

Confesso que apesar da alegria de compartilhar essas bençãos, o maior contentamento do meu 
coração é sentir que a medida que o tempo passa, sinto o quanto o Semente da Paz tem feito 
diferença na vida dessas crianças e adolescentes no aspecto espiritual. A cada dia tem sido instruídas 
na Palavra, e aos pouco vamos sentindo algumas atitudes sendo mudadas, como a capacidade de se 
arrepender, de pedir perdão. Vimos isso há poucos dias. Dois de nossos meninos que tiveram um 
comportamento errado, geralmente envolvendo agressividade, foram confrontados e choraram muito, 
de imediato pedindo perdão a Deus e às pessoas que tinha ofendido. É emocionante de se ver! Eu 
mesmo não me contenho! Isso é a maior benção que posso contemplar, entende? Foi para isso que 
Deus me trouxe até aqui! Semear e ainda , aos pouquinhos, ver a semente dar o seu fruto!

O trabalho com as famílias segue em frente. Devido as muitas responsabilidades, não com visitas 
domiciliares, mas no atendimento emergencial àquelas que por algum  problema não estavam tendo 
como suprir o básico dentro de casa. Algumas crianças levam alimentação pra casa, do que sobra do 
almoço (fazemos sempre um pouco mais). Em outra ocasião a canoa de pesca de uma das famílias 
ficou sem condições de uso e providenciamos o conserto. Algumas cestas básicas também foram 
doadas para ajudar, quando a coisa apertou.

Portanto, amado ou amada, vale a pena a sua oração, sua contribuição, seu recadinho, seu interesse 
por essa obra cujo o desfecho só veremos na eternidade, mas que cabe a nós, com responsabilidade 
realizá-la. Que o Pai a cada dia nos convença disso!
Obrigada!

Um grande abraço,
Irla
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