
Quelimane, Dezembro de 2008 

 

QUERIDOS PADRINHOS E MADRINHAS 

 

Espero que o ano de 2008 tenha corrido com muita paz, amor e alegria. Estamos 

conscientes de que atravessamos um momento difícil de calamidades e dificuldades na 

economia e por isso vos queremos agradecer ainda mais a vossa ajuda a estas crianças.  

Mais uma vez peço que me desculpeis pelo atraso das notícias, mas é devido ao mau 

funcionamento do correiro electrónico em Quelimane, espero que nos compreendam e 

nos perdoem. Venho agradecer-vos todo o esforço e empenho ao longo deste ano na 

busca do bem comum destas pequenas. Venho animar-vos que sejais perseverantes, 

"Deus vos chama e vos ama em particular" para uma missão específica. Peço perdão 

pelos transtornos causados por mim! Sei que hoje em dia ninguém se desloca aos correios 

para mandar cartas e que todos gostariam de corresponder com as suas afilhadas pela 

internet, mas para aqui é muito difícil! 

1. Temos um só computador que não pode passar por várias mãos porque não temos 

muitos técnicos que saibam fazer manutenção e manter os antivírus activados. 

2. Os impostos de correio electrónico subiram, mesmo sem trabalhar porque estão 

ligados ao telefone. 

Queridos padrinhos e madrinhas este ano é o ano Paulino, ano de muita oração e 

conversão nas nossas vidas e ano de muita curiosidade de saber quem foi São Paulo. Ao 

escrever às vossas afilhadas animem-nas para serem cristãs autênticas e persistentes. 

Vamos pensar na vida de cada criança órfã: ter uma madrinha ou padrinho já é ter uma 

mãe ou pai, amigo, tio, tia, etc. Nas vossas cartas perguntem-lhes que tipo de curso 

desejariam tirar porque as nossas meninas entram aqui no orfanato algumas com muita 

idade que já dificulta estudar de dia e às vezes nos pedem para estudar de noite. Este ano, 

muitas entraram na Escola Secundária e chumbaram muitas porque tiveram exame, 

esperemos que para o ano possamos reforçar nos trabalhos e na explicação em casa. As 

meninas com mais de 19 anos já não podem viver no orfanato e vamos pô-las nos 

colégios onde se paga, o que é para nós um custo elevadíssimo que ainda não sabemos 

como vamos suportar! Estamos tendo dificuldades em receber crianças pequeninas que 

precisam mais da nossa assistência e nós somos muito poucas Irmãs.  

Venho comunicar que todas as obras já foram concluídas: pintura, levantar as valas, 

arranjar o depósito da água, sistema dos vidros, fios eléctricos, etc.  

Tivemos encerramento do ano escolar a 26/10/08 com missa e grande festa: almoço 

danças, cantos e poesias. Também estiveram presentes vários convidados: Casa 

Esperança, Casa Família e Colégio de Nossa Senhora do Livramento, outras casas de 

acolhimento de crianças. Vão receber dentro em breve as fotografias. Peço imensas 

desculpas porque não foi possível tirar fotos das crianças. No dia 31/10/2008 fomos à 

praia com todas as crianças, foi muito agradável ficar com elas todo o dia. 

Feliz Natal e ano Novo 2009 cheio de muitas graças da parte de Deus menino e sua mãe 

Maria. Recebei muitos beijinhos das vossas afilhadas e a nossa eterna gratidão! 

 

Um grande abraço da Irmã Elisa Alexandre 


