
Queridos Amigos, 

Saúde e Paz!!! 

Queremos partilhar com vocês um pouco deste primeiro   trimestre  de 2017 que chega ao fim. 

Foi com grande alegria que iniciamos as atividades em 2017 tempo de muito sol, calor e alegria... 

Iniciamos as nossas atividades na primeira semana de fevereiro, após um longo período de férias, as crianças 
chegaram bem animadas, impressiomanate ver como em tão pouco tempo estas crianças crescem e mudam.  

Já ha algum tempo a comunidade vinha manifestando o desejo de uma creche no local, pois é grande o 
número de crianças menores e as creches não comportam, chegando a ter grandes filas de espera, sendo 
assim resolvemos acolher também as crianças menores (educação infantil), assim a oficina está como um 
jardim florido e colorido! 

 Com  a situação que o nosso Brasil está enfrentando em relação as novas propostas de leis para a 
previdência social, estão acontecendo muitas manifestações populares, assim muitas vezes empresas e  
escolas se fecham para reivindicar. Nós apesar de sermos coniventes com nossos irmãos trabalhadores , 
funcionamos com as crianças normalmente, e com isso os pais confiam e contam mais ainda com a Oficina  
nestes dias de greve. 

Pedimos comunhão de orações para que o Bom Deus tenha nos dê a graça de podermos concretizar o lema 
de nossa bandeira nacional: Ordem e Progresso. 

 

 

 

Durante o carnaval, fizemos a nossa festa, onde as crianças se fantasiaram, pintaram, dançaram, cantaram 
e brincaram. Foram  dias de muita diversão. 

 



    

Estamos prosseguindo com nosssa atividades escolares 

 

Pinturas e artesanato 



  

 

Capoeira 

 

Acompanhando a igreja no Tempo Quaresmal, procuramos de viver mais intensamente entre nós esse 
período que passa tão rápido, mas que é tão rico para nossa vida espiritual, e que nos coloca em contato 
direto com a vida de Cristo que é a nossa Vida. Sabemos que nossa passagem pela terra é composta de 



trabalhos, desafios, dificuldades, fraquezas e a cruz não falta, mas também sabemos que a Ressurreição 
acontece diariamente no milagre da vida: acordar com saúde, poder admirar e usufruir a natureza, conviver 
com irmãos e irmãs que amamos, poder entrar livre e tranquilamente em uma igreja para orar. 

 

Também recebemos com grande alegria e surpresa a visita da nossa muito querida Madre Roberta, que 
sempre que vem ao Brasil chega trazendo alegria e esperança. 

 Ciao Caríssima Madre Roberta, o nosso muito obrigado, também se a visita foi rápida de  beija-flor, 
permanece em nossos corações a lembrança de seu sorriso, de sua face serena e acolhedora que nos 
transmite a presença de Cristo. 

 

A vocês queridos amigos, o nosso obrigado, o nosso afeto. 

Que Deus os abençoe e Maria os proteja sempre!  

Abraços, 

 

Sheila 


