Queridos amigos,
Saúde e Paz!
Foi com muita alegria que iniciamos o mês de maio, mês de Maria.
Assim a cada dia na acolhida das crianças fazemos nossa reflexão mariana,
para alimentar a nossa fé n’Aquela que foi mãe, educadora, e sobretudo modelo de confiança.
Assim pedimos á nossa querida Mãe do céu que abençoe nossas vidas, famílias,
e o nosso mundo tão necessitado de Deus.
Também celebramos a nossa Páscoa com as crianças, as mesmas apresentaram um lindo
teatro, retratando a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Foi um momento muito bem participado
por todos, logo após o teatro fizemos a nossa confraternização, saboreando uma deliciosa refeição
com as crianças.

Também fizemos um dia de encontro e confraternização
com a equipe dos funcionários, e assim num clima
pascal vivemos o dia partilhando nossas dificuldades,
conquistas e alegrias.

No dia 09/05 nosso grupo de adolescentes, foi
convidado a apresentar capoeira e danças, o famoso hip
hop na feira de exposição artesanal que acontece todos
os anos na Pontifícia Universidade Católica, os alunos
ficaram muito entusiasmados ao apresentar para o
público externo.

Também realizamos a nossa festa da família, foi um
momento muito lindo e marcante, onde com a
comunidade pais e filhos nos encontramos, houve
apresentações dos alunos, bingo, brincadeiras com os
pais. Foi uma tarde muito prazerosa e saudável, onde
tivemos oportunidade de fortalecer o vínculo da oficina
com a comunidade.

Agradecemos a vocês, pelo companheirismo, esforços e
comunhão neste trabalho, que visa o bem de tantas
pessoas, principalmente de nossas crianças em
formação, futuro do nosso Brasil.
Que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos e que
Maria mãe de Deus e nossa os proteja de todo mal. Com
o nosso abraço pleno de gratidão e afeto
Sheila

A alegria de fazer o bem é a única felicidade
verdadeira. (Leon Tolstoi)

