
Igarassu, 14 de dezembro de 2019

    “Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de um novo cântico. Aleluia!  
Grandes coisas fez o Senhor”. 

Amigos e amigas

Essa última carta do ano é escrita com muita emoção. Deus nos permitiu viver momentos 
grandiosos nestes últimos meses. Celebrar os dez anos do Semente da Paz, trouxe ao nosso 
coração uma alegria indescritível! Foram tantas recordações, de momentos difíceis, mas de 
tanta graça de Deus derramada, em misericórdia, amor e fidelidade. Foi incrível! A celebração 
foi linda, com a presença das crianças e suas famílias, de amigos, parceiros e colaboradores, 
todos se uniram a nós nesse momento de gratidão. Recebemos ainda a Keila, uma das 
fundadoras da Associação, que trabalhou um bom tempo conosco, e veio representando a IV 
Igreja Batista, junto com a Sheridan, da Missão Resgate da Paz, e a Deborah, que foi nossa 
voluntária por um precioso tempo. Transbordamos de alegria em tê-las conosco!

Alguns dias depois, tivemos outra celebração com a turma que passou pelo Semente ao longo 
desses dez anos. Pra revê-los fizemos o nosso segundo encontro, que denominamos Noite da 
Saudade. E como foi bom vê-los “chegando em casa” novamente. Foi lindo! Eles estavam 
radiantes por poder fazer parte desse evento, e recordar momentos marcantes que viveram 
conosco.
Nessa mesma semana realizamos um encontro que também foi muito especial. O 
encerramento da Escola de Pais aconteceu com um lindo passeio ao Jardim Botânico. Quase 
vinte mães prestigiaram esse momento, que foi marcado também, no mesmo local, pela nossa 
confraternização, com um delicioso lanche e distribuição de lembrancinhas patrocinadas pelas 
nossas facilitadoras Rízia e Vanilza. Elas amaram!
E já no término de nossas atividades, tivemos a nossa confraternização com a equipe base e 
todos que serviram ao Semente da Paz como voluntários esse ano. Convém dizer, que na 
maior parte dos momentos descritos, tivemos a participação especial do casal Heinz e 
Chantal, nossos amigos e colaboradores. Deixaram seu país e por mais de um mês, estiveram 
nos ajudando nos preparativos dos eventos, afinal são parte dessa história desde o início, e 
fizeram questão de estar conosco nesse momento histórico.
Só temos a agradecer às pessoas que ao longo desses anos nos apoiaram, e aos que atualmente 
são nossos voluntários, colaboradores e amigos, desejamos parceria renovada. E de modo 
geral a todos, reiteramos nossos sinceros e afetuosos votos de um feliz Natal, e um ano de 
2020 repleto de boas colheitas!
Pra finalizar, uma informação, você pode acessar o nosso site www.sementedapaz.com, eis aí 
mais um instrumento de divulgação além do Instagram e Facebook.
Um carinhoso abraço,
Irla
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