Belo Horizonte, 20 de Julho de 2016

Queridos amigos.
Saúde e Paz!!!
Também se a ONU instituiu em 2011 o dia 30 de Julho como dia internacional da amizade, aqui
no Brasil é hoje que se comemora o dia do amigo, e é com este sentimento tão belo e
importante que queremos dividir com vocês a nossa festa junina, comemorada no último dia
16/07.
Começamos a preparação da festa no mês de maio, as crianças nos ajudaram trazendo
prendas para os jogos, para as comidas típicas e cada funcionário contribuiu como pôde: na
preparação do ambiente, músicas, apresentações, danças, jogos... E na cozinha comidas

típicas: canjica, feijão tropeiro, pipoca etc..

Apesar de ter sido um dia de muito movimento por coincidir com festas em outras escolas e
lugares, as famílias participaram bem, como também famílias de ex-alunos da instituição e
alguns benfeitores que vieram nos prestigiar.

Houve apresentação de várias danças : forró, country, danças animadas que as crianças
ensaiaram com o professor especialmente para o dia. Foi um momento de encontro com
muita alegria, amizade e diversão. Momentos estes que são importantíssimos para reforçar o
vínculo entre nós e as famílias, como também entre a comunidade, pois sem eles a vida se
torna rotina e corre-se o risco do isolamento social, e de até sem querer, influenciar as
crianças que com toda energia buscam entusiasmo, compagnia , que enchem suas vidas de
alegria.

Agradecemos com muito reconhecimento nossas queridas irmãs Maria e Maria do Carmo, que
estão sempre nos direcionando neste caminho, participando sempre com suas sugestões ,
divulgando o trabalho da oficina na Comunidade do Padre Eustáquio, e nos sustentando com
suas orações, que garantem a nossa missão.

A vocês queridos “Amigos”, mais uma vez o nosso muito obrigado!
Vencemos juntos mais um semestre!
Sabemos que o tempo é de grande desafio, principalmente no que se refere aos problemas
que a Itália vive e enfrenta, a todo tempo vemos notícias na TV, seja no âmbito pessoal
familiar, como também no que se refere aos nossos irmãos imigrantes que tem a Itália como
primeiro refúgio, e com isso advém as consequências...
Unimo-nos a vocês e pedimos ao Bom Deus, Ele que passou fazendo bem, que curou todos os
males, que seja o condutor de toda esta situação, e não permita que o sofrimento seja maior
que a esperança.

Abraço fraterno.
Com affetto.

Sheila

