QUERIDOS PADRINHOS E MADRINHAS DAS NOSSAS
QUERIDAS CRIANÇAS
Espero que o ano de 2009 tenha corrido com muita paz, amor e alegria.
Estamos conscientes de que atravessamos um momento difícil com
calamidades e crise económica mundial, mas tenhamos força e fé.
Mais uma vez peço que me desculpeis pelo atraso das notícias devido o
mau funcionamento do correio electrónico em Quelimane, espero que nos
compreendam e nos perdoem.
Venho agradecer-vos, em particular, todo o esforço e empenho ao longo
deste ano na busca do bem comum, a todos os níveis, destas crianças.
Venho animar-vos para que sejais perseverantes, Deus vos chama e vos
ama em particular para uma missão específica, a cada um de vós. Peço
perdão pelos transtornos causados na má comunicação, mas muito não
depende de nós.
Venho anunciar que todas as meninas estão de boa saúde e tiveram bom
aproveitamento escolar passando de classe.
Temos tido muitas dificuldades em gerir os estudos das nossas meninas,
pois como me referi no principio desse ano, a maior parte delas se
encontram na escola secundaria e pré universitária, onde todos os trabalhos
escolares são digitados e tiram muitas cópias, até os simples exercícios e
cada trabalho têm o seu preço!
Mas com a vossa ajuda cá vamos andando e confiando no olhar
providencial que vela sobre nós. Deus nos ama!
Também para dizer que compreendemos algumas pessoas não poderem
ajudar-nos mais e a todas as nossas meninas que perderam os seus
padrinhos ou madrinhas por qualquer motivo, tentamos encoraja-las e
animá-las para que aceitem essa situação com fé. É que elas já sentem os
seus padrinhos e madrinhas como pai e mãe e amigos e família, mas
devemos aceitar as surpresas de Deus.
Este ano peço aos padrinhos que quiserem mandar encomendas para as
suas afilhadas, principalmente as mais velhas, mandem material escolar ou
roupa, bem fechado com fita-cola grossa e em correio registado. O que lhes
faz mais falta para a escola são T-shirts brancas, calções brancos e
sapatilhas brancas. Quem puder fazer essa ajuda, nós agradecemos.
Também as nossas meninas precisam muito de material de higiene, e as que
já são grandes, como vocês vêem nas fotografias, já não é o mesmo gasto
que faziam quando eram pequeninas.
O dinheiro do último trimestre serviu para pagar as matrículas e os
documentos das crianças e encher a dispensa, muito obrigada!

Esperemos que estejam a passar bem, nesses grandes preparativos para as
grandes festas do Natal.
Todos os dias rezamos, Irmãs e crianças, pelos padrinhos e madrinhas para
que o Senhor Vos conceda muita saúde e alegria nas vossas vidas.
Feliz Natal e Próspero Ano 2010 cheio de muitas graças da parte de Deus,
da Mãe Maria e do Deus menino.
Um grande abraço de todas as crianças e Irmãs da Aldeia da Paz
Irmã Elisa Alexandre

