
Igarassu, 11 de julho de 2016        

Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:12  

Amados 

             Eis um desafio pras nossas almas: o contentamento. Vivemos o nosso dia-
a-dia imersos em tantas demandas, que nossos corações começam a almejar por 
quietude, calma, saciedade, e por que não dizer, contentamento.  

         Deus tem sido gracioso em nosso ministério! Foi um semestre cheio de 
desafios, mas tivemos também boas surpresas. No mês passado, a visita dos 
amigos Danilo e Kelly, de Rio Claro(SP), alegrou muito os nossos corações. Eles 
tiraram alguns dias de suas férias pra servir ao Semente da Paz. As crianças 
amaram! Sou grata a esses amigos, pela marca do carinho que deixaram em nós! 

        E no mês anterior, em comemoração ao dia das mães, preparamos um 
delicioso café da manhã pras mães de nossas crianças e adolescentes. Eles 
mesmos fizeram a lembrancinha. Todos se empenharam bastante na confecção de 
uma bijuteria, orientados por Valéria e pelos outros voluntários. Ficaram lindas, e as 
mães ficaram emocionadas! Tivemos brincadeiras e sorteio de brindes. 

       O grupo de mulheres da comunidade não deixou por menos. Preparam também 
um delicioso café da manhã, na nossa Casa da comunidade. Ficou maravilhoso! 
Tudo preparado por elas! Capricharam! Com se não bastasse, além das reuniões 
semanais, continuam engajadas na realização do Sopão, uma vez por mês, já citado 
em cartas anteriores. E o nome do evento recebeu o nome de Sopa, Pão e Coração. 
Achei lindo! 

       Nosso empenho em incentivar a leitura entre as crianças continua. Tivemos 
uma Jornada Literária, com a turma da Andrea (os menores). Elas adotaram um 
livro, e após a leitura tiveram que apresentar o conteúdo a uma banca examinadora. 
Foi lindo de ver! De forma tímida, deram conta do trabalho direitinho! Meus alunos 
estão se preparando para a mesma Jornada. Como são maiores, tenho aumentado 
o pouquinho, o nível de exigência. Tem sido uma experiência e tanto treiná-los pra 
esse momento, e estimulá-los a olharem o livro como um amigo, e a leitura como 
uma diversão. Até convidamos a filha de uns amigos (uma adolescente de 13 anos), 
aficionada a livros de aventuras e ficção, a compartilhar com eles sua experiência 
com os livros. Foi um encontro super interessante! 

      Nos dois últimos meses temos visto Deus responder a uma oração nossa, a de 
termos mais voluntários, pessoas mais próximas de nós se envolvendo com o 
trabalho da Associação. Nossa equipe ficou menor este ano, e estávamos realmente 
precisando de ajuda. Portanto, somos gratos aos amigos da Igreja Família Cristã, 
que tem nos dado uma força na parte do apoio escolar, e em outras atividades, a 
gincana de férias, por exemplo. Nossa gratidão a Jediael, Vanilza e William (pai, 
mãe e filho), pelo tempo dedicado a esse ministério nos últimos meses, separando 
algumas horas da semana pra nos auxiliarem. 



      Para encerrar o semestre tivemos um tempo de descanso, no qual visitei a 
família, e com a maior alegria os trouxe comigo pra alguns dias aqui na chácara. Foi 
u tempo curto, mas super especial! Sou muito grata a Deus por ter tido esses 
momentos! 

       Não esqueça de nos acompanhar  pela página no facebook. Temos registrado a 
maior parte de nossas atividades.  

        Abraço carinhoso, 

        Irla 
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