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ASSUNTO: Carta de apresentação 

 

Espero que estejam bem de saúde, apesar das dificuldades próprias da vida. Não nos conhecemos, 

todavia, sinto o dever de me apresentar.    

Sou a Irmã Francisca Odete Henrique, a quem neste momento me foi pedida a responsabilidade 

pelo orfanato Aldeia da Paz, no qual prestou serviço a Ir. Berta e ultimamente a Ir. Elisa Alexandre. 

Talvez não seja a pessoa ideal, mas O Senhor assim permitiu para ser sua serva nesta Sua nobre 

obra, para O servir nos mais vulneráveis e aqui estou eu. 

Sou professora a leccionar a disciplina de Matemática no ensino secundário. Pude acompanhar 12 

das nossas meninas que frequentavam a mesma escola e todas tiveram sucesso no aproveitamento 

pedagógico. 

Gosto imenso de trabalhar com as crianças e agradeço desde já a colaboração de todos os padrinhos 

e de cada um em particular, pelo amor e sobretudo pela colaboração na nobre missão de salvar vidas 

em todos os sentidos. Estou consciente que não vos é fácil conciliar a vida familiar com a educação 

das nossas meninas mas porque amais, Deus realiza em vós o seu querer. Agradeço bastante o vosso 

gesto de solidariedade em depositar o vosso olhar em alguém que nunca foi olhada. 

Terminamos o ano escolar, porém, algumas das nossas meninas que frequentaram o quinto, o 

sétimo e o décimo ano, estão neste momento na fase dos exames. Realizou-se a primeira época e 

vão sabendo os seus resultados de forma faseada. Contudo as que tiveram o seu resultado, apenas 

duas terão que enfrentar a segunda época que decorrerá no princípio de Dezembro.  

No dia 10 de Dezembro irá graduar a Carmem Mendes que terminou com êxito o curso de 

Professores Primários na ADPP- Macuse  e oportunamente vos enviarei noticias a este respeito. 

Mais uma vez muito obrigada pelo futuro das meninas que tendes vindo a construir. Para o ano 

queríamos apostar na integração das meninas nos pequenos cursos profissionais: artes e ofícios, 

formação de professores, escola industrial entre outros. É apenas um desejo que temos, só será 

possível se os padrinhos continuarem a dar a vossa mão e Deus abençoar. 

AOS PADRINHOS E MADRINHAS 



A paz em Moçambique continua ameaçada. A estrada principal na zona centro do país encontra-se 

cortada (cavada) impedindo a passagem dum lado para o outro e segundo a imprensa, cerca de 830 

alunos daquela região ficaram impossibilitados de realizar os exames finais por causa dos ataques 

constantes. Peço o favor de rezarem pela paz no nosso país. 

Desejo a todos os padrinhos e a cada um em particular a bênção de Deus e a recompensa no futuro 

pelas obras de Misericórdia que fazeis. Deus vos abençoe e rezem por mim para que seja serva fiel. 

Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 

 

Quelimane, 10 de dezembro de 2013 

Ir. Francisca Odete Henrique 

 


