Igarassu, 28 de março de 2011

Agora pois permanecem a fé, a esperança, e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor.
I Cor. 13:13
Preciosos
Amigos
Uma etapa importante começou para o Semente da Paz, estes últimos meses. Tivemos a entrada de 11 novas crianças
em substituição a algumas que saíram por motivo de mudança de cidade, ou horário escolar; e porque queríamos
completar a meta de 35 crianças. É sempre um processo delicado esse de adaptação. Algumas demoram até se
encaixarem bem na dinâmica das atividades, e começarem a entender que trabalhamos com limites, disciplina, coisas
com as quais não estão acostumadas.
Convém ressaltar que a procura por vagas no Semente da Paz foi muito grande nesse início de ano. O Projeto tem sido
cada vez mais reconhecido na comunidade. Estivemos lá recentemente para verificar o endereço dos novos, e pudemos
perceber que todos moram próximos a meninada que já está conosco há mais tempo, isso quer dizer que eles e seus
familiares tem sido bons divulgadores do trabalho que estamos realizando.
As crianças tem se sentido cada vez mais a vontade pra compartilhar problemas. Diariamente eu as recebo no portão, e
é comum que falem de problemas como por exemplo o da mãe que brigou com o padrasto de madrugada, ou da irmã
caçula que foi levada ao hospital por picada de escorpião. Isso é positivo no sentido de que elas tem aprendido a confiar
em nós.
Deus nos abençoou também com doações que viabilizaram algumas pequenas reformas para ampliar o nosso espaço de
atendimento. Está quase concluída e estamos muito felizes e gratos a Deus por esses imãos amados que de bom grado
nos ajudaram nessa empreitada. Estávamos precisando muito de um espaço um pouco maior para as crianças,
principalmente no período chuvoso.
Nossa ajudante da cozinha, que é mãe de duas de nossas crianças saiu, mas felizmente pudemos substituí-la por uma
pessoa já conhecida nossa. Esta vem desenvolvendo um bom trabalho, sob a orientação da Valéria, responsável por toda
a parte de alimentação . Graças a Deus por isso, pois nosso trabalho, dividido pra três, torna-se bem intenso, sendo que
teremos que nos organizar pra atender a demanda de reforço escolar e atividades diversificadas. Ajude-nos em oração.
Este mês tivemos a alegria de receber por três semanas os nossos amigos Heinz e Chantal. Eles vieram da Suiça. Já fiz
referência a eles em cartas anteriores e posso dizer que a história do Semente da Paz está também intimamente ligada a
deles. Eles nos cederam o local onde trabalhamos e moramos, esse ambiente maravilhoso, que é uma verdadeira dádiva!
Eles vieram servir ao Projeto esses dias, e posso dizer com franqueza que eles se deram totalmente, tamanho o
empenho, a paixão com que trabalharam, e a forma amorosa de como se relacionaram com as crianças. Foi uma
benção! E posso dizer também, que fomos muito bem cuidadas por eles. Senti grandemente o amor e o carinho de Deus
por mim através das vidas e dos gestos deles. Foi tremendo! Tivemos ainda por 10 dias, a companhia de Johanna,
amiga do casal, que veio depois, e também trabalhou e se empenhou em demonstrar carinho a criançada. Ela é
madrinha de um de nossos meninos.
Agradeço a Deus sinceramente a vida desses amados, que ainda compartilharam conosco histórias de pessoas, que, no
seu pais, ao ouvirem sobre o Semente da Paz, foram tocadas pra renunciar a algum recurso material em favor do
projeto. Histórias que nos comoveram, pois sabemos que a obra de Deus é feita sobretudo, por aqueles que são ricos de
amor, mesmo que não disponham de muitos recursos. Deus seja louvado!
Continue acompanhando nossas notícias e não se esqueça de orar por nós. Alguns tem-nos dito que somos guerreiras,

mas nossas armas e nossa força vem do Senhor, nos sentimos muitas vezes frágeis, impotentes, tristes, mas Deus
é misericordioso e nos restaura as forças. Sabemos que é por causa das orações daqueles que, como desde criança
aprendi, seguram as cordas.
Um grande abraço,
Irla
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