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Paz e Bem em Cristo Jesus
Aos queridos padrinhos e madrinhas das nossas meninas!
Permitam-me queridos padrinhos e madrinhas, antes de mais nada saudar-vos
desejando-vos desde já a paz e o bem no seio das vossas famílias e sobretudo uma paz que brota
dos corações e que é sustentada por Cristo Jesus.
Desde já esperamos que com a graça de Deus tudo esteja a correr bem do vosso lado.
Do nosso lado, nós e as meninas está tudo a correr bem graças a Deus e graças às vossas
orações e generosidade.
Já começamos o novo ano lectivo e o que terminou para nós foi um dos anos onde Deus
fez maravilhas, já que 99% das meninas passaram e também terminaram a formação básica e
média de professorado 25 meninas.
Estes frutos fazem-nos interpretar que estas jovens e crianças entenderam muito bem
duas coisas: o dar valor ao sacrifício de muitas pessoas que as ajudam a formar-se e que é muito
importante e urgente prepararem o seu futuro.
Nós estamos contentes por vermos realizado aquilo que sonhamos há dez anos atrás.
Conseguimos graças à vossa colaboração, vossa ajuda, pois sabemos que partilhais
connosco e com estas meninas aquilo que é fruto de muito sacrifício, o valor monetário, a
amizade e o carinho que sentimos bem claro nas cartinhas e prendinhas, no telefone quando
ligais e falais com as crianças.
Mais uma vez queridos padrinhos e madrinhas muito, muito obrigada por tudo o que
tendes feito por nós ajudando estas meninas desfavorecidas.
Se não tivéssemos o vosso apoio não realizaríamos os nossos sonhos e os delas, nem
teríamos oportunidade de preparar mulheres que amanhã irão assegurar o nosso Moçambique.
De entre este grupo 7 vão continuar com os estudos mais avançados e neste momento
contamos com 19 a fazer o ensino superior.
Vede como Deus é bom para com estas meninas que antes não tinham nada e agora...
Não me canso de agradecer de coração tudo, mas tudo mesmo.
Quando puder vou enviar-vos as fotos da festa de graduação destas meninas, assim
podereis ver os seus rostos brilhantes de muita alegria e agradecimento. Nesse dia nós as Irmãs
recebemos muitos abraços delas de muita gratidão e nós dizíamos que estes abraços deviam
chegar aos padrinhos e madrinhas. Aqui envio esses abraços de gratidão das nossas meninas.
Que Deus dê a cada um aquilo que precisa para a sua realização como pessoa e como
família. Temos a esperança de que no final do ano teremos 12 meninas prontas para a sociedade,
se Deus quiser.
Aproximando-se a altura da Páscoa aproveito para desejar a todos os padrinhos e
madrinhas e a todas as suas famílias uma SANTA PÁSCOA e que Jesus ao ressuscitar traga
aquela alegria que cada um sonha viver e sentir com a sua família.
Queridos padrinhos e madrinhas, que Deus vos abençoe e ajude, que vos ajude a realizar
os vossos sonhos e abençoe também as vossas famílias.
Estais sempre na nossa casa e também sempre presente nos nossos corações.
Um abraço muito forte e muitos beijinhos tudo isso acompanhado de muita gratidão da
parte de todas as meninas e de todas as Irmãs da Casa Madre Maria Clara.
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