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“A Estrela de Belém irrompe, de novo no Mundo envolvido em trevas de morte, 

guerra, violência... 

E aponta horizontes de Vida, Paz e Amor.” 

 

                                                  Paz e Bem! 
Muito queridos Madrinhas e Padrinhos das nossas meninas! 

Ao chegarmos ao final de mais um ano e ao sentirmos o Natal quase a chegar é 

momento de dizer e expressar o carinho que sentimos por vocês, a gratidão que vai nos 

nossos pobres corações e nos corações das nossas meninas. 

Vimos agradecer tudo o que os Padrinhos e Madrinhas têm feito por nós e por estas 

meninas. Muito obrigada pela ajuda que nos dão para podermos ajudar estas pequenas. 

Tudo o que nós aqui fazemos em favor destas meninas é graças à vossa boa vontade e 

colaboração. Sem a vossa ajuda não sabemos o que seria destas pobres meninas. 

   Para quem as viu chegar e as vê hoje, nota-se claramente uma diferença muito grande: 

estão agora mais bonitas, a progredirem sempre mais, as mais velhinhas mais 

conscientes de que o seu futuro também depende delas mesmas. 

   Estamos muito felizes com o ano académico que terminou, os resultados foram muito 

bons. Só 5 reprovaram, pois trazem consigo marcas muito fortes do sofrimento quando 

pequenas. Estamos a fazer um trabalho com elas, mas ainda não superaram. 

   As outras todas passaram e estão a dar passos bem grandes. Cinco vão graduar-se 

professoras primárias e têm esperança de encontrar algum lugar para trabalhar. 

   Mais uma vez agradecemos todo o esforço, todo o carinho e toda a amizade que 

sentimos da vossa parte. Isto é muito importante para o crescimento destas meninas. 

   Queremos aproveitar esta oportunidade para vos desejar um Santo Natal na 

companhia de todas as vossas famílias, amigos e de todos os que vos querem bem. 

   Que o ano 2009 que já está perto traga para cada um de vós aquilo que sonha ver 

realizado na sua vida, sobretudo que Deus derrame as suas bênçãos sobre todos. 

   Termino fazendo votos de um NATAL de LUZ E ESPERANÇA e um Ano Novo 

iluminado pela ESTRELA DE BELÉM, a apontar DEUS FEITO MENINO, DEUS 
CONNOSCO para atear no Mundo a fogueira de AMOR, JUSTIÇA, PAZ E 
SOLIDARIEDADE. 
   Um beijinho de Feliz Natal para todos, acompanhado de muita gratidão da parte de 

todas nós, meninas e Irmãs da Casa da Criança Madre Maria Clara. 
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