
Igarassu, 26 de janeiro de 2011 
            
O que ouvimos e  aprendemos,  o  que nos contaram nossos  pais,  não o 
encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do 
Senhor, e o seu poder; e as maravilhas que fez. Salmo 78:3-4 
             
Amado  
          
Que benção!  Um novo ano começa  e  nós  estamos  de volta  a  Igarassu 
depois  de  um  tempo  de  descanso.  Estive  junto  com  minha  família, 
desfrutando  da  companhia  dos  meus  familiares,  amigos  queridos,  e 
irmãos. Apesar da dor e do luto sofrido com a perda do meu vôzinho, volto 
com o coração grato pelos longos anos de vida que o Senhor concedeu a 
ele, e pela herança do evangelho plantado no seu coração  há muitos anos 
atrás.  Hoje  são  muitos  filhos,  netos  e  bisnetos  servindo  a  Deus.  A  Ele 
minha mais profunda gratidão!
                                              
Nessa nossa primeira semana de trabalho percebo o quanto as crianças 
sentiram falta do projeto. Voltaram animadas e desejosas de desfrutar de 
tudo o que é oferecido. Os abraços recebidos logo no abrir do portão me 
revelam a falta que sentiram do afeto e carinho sempre compartilhado com 
elas  neste lugar.  Nossas  devocionais  de manhã tem sido  marcadas por 
muita atenção e reverência. Elas aprenderam essa semana sobre o Salmo 
23, de como devemos entregar os nossos cuidados a Deus, pois Ele quer 
ser o nosso pastor em todos os dias desse ano que se inicia, e cuidar de 
nós,  não  nos  deixando  faltar  nada  daquilo  de  que  realmente 
necessitamos.                                                                                                         
            
Como estão na última semana de férias da escola, fizemos uma espécie de 
Colônia de Férias, com direito a gincana e tudo o mais. 
Abrimos o espaço nesses dias, pra crianças que já fizeram parte do projeto, 
mas por causa do horário escolar ou motivo alheio a elas, não puderam 
permanecer no ano passado. Elas acharam o máximo! E tem participado 
com 
animação.                                                                                                                
                            
Nosso principal desafio este ano é aumentar nossa equipe de trabalho. Por 
enquanto  estamos  eu,  Keila  e  Valéria.  Raquel  retornou  a  sua  casa  em 
Goiânia.  E hoje contamos apenas com uma voluntária,  mãe de duas de 
nossas crianças, que nos ajuda na cozinha. Esperamos continuar contando 
com o voluntário que nos ajudou no ano passado ensinando aos meninos a 
arte  da  serigrafia.  Eles  gostaram  muito!  Orem  por  nós  nesse  sentido. 
Queremos também ampliar nosso espaço, mas só poderemos aumentar a 
número de crianças atendidas, se aumentarmos a nossa equipe.
                                                                
Nosso objetivo esse ano é poder sistematizar ainda mais o trabalho com as 
famílias, Já consigo perceber a receptividade que temos na comunidade. Já 
estivemos  lá,  e  fomos  recebidas  com  alegria  pelos  familiares,  que 



demonstram estar satisfeitos com a nossa colaboração.  Inclusive temos 
sido  procuradas  por  mães  que  pedem  vagas  pros  filhos.  No  caso,  não 
deixamos que voltem sem que preencham uma ficha que é colocada na 
nossa lista de espera. Como vamos organizar a nossa lista definitiva para o 
ano de 2011 que hoje conta com 27 crianças matriculadas, e pretendemos 
chegar  ao  número  de  35,  algumas  dessas  crianças  da  lista  de  espera 
certamente  entrarão,  o  que  nos  deixa  felizes.  Pedimos  por  essas  que 
chegarão,  pra  que  tenham  uma  boa  adaptação,  se  integrem  sem 
problemas e tenham o coração aberto a Palavra de Deus. 
                                                                                              
Espero continuar contando com suas orações e apoio durante este ano. 
Suas  mensagens,  cartas  ou  telefonemas,  e  até  mesmos  visitas,  serão 
sempre bem-vindos.
                                                                                       
Não esqueça de dar uma olhadinha no nosso site :
www.semente-da-paz.com                                                      
       
Um abraço carinhoso,
Irla
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