
 

 

 

  

            A esperança nasce no coração daqueles que continuam a fazer o bem àqueles que 

necessitam e que estão à margem da sociedade. 

 Nós irmãs Capuchinhas de Madre Rubatto agradecemos por tudo o que vocês já nos 

ajudaram e continuam nos ajudando, principalmente neste ano de 2011 que nosso “Asilo Nido” 

foi destruído pelas fortes chuvas. Depois de percorrermos as diversas secretarias e prefeitura da 

capital de São Luis com processos sendo encaminhados, vimos que não é possível construir 

enquanto o canal não for estruturado pela prefeitura. É um trabalho longo e muito caro. 

 Então, com a pressa que temos de voltarmos a funcionar estamos com o projeto de fazer 

o “Asilo Nido” em nossa casa ampliando-a e adaptando-a como creche para que possamos 

acolher nossas crianças. O projeto está em fase de conclusão para ser aprovado pelo nosso 

Governo Geral e logo também enviaremos para vocês para tomarem conhecimento daquilo que 

estamos fazendo. 

 Com este entusiasmo queremos também desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo, dizendo 

que vocês significam muito mais que nossas palavras conseguem dizer. Somente agradecemos a 

Deus, por colocar em nossas vidas e de nossas pequenas crianças pessoas tão especiais, tão 

maravilhosas e que fazem esforço para nos ajudar e querer somente o bem. 

 Ao final deste ano queremos dar graças por tudo quanto recebemos da bondade de Deus 

e da bondade de servir de cada um de vocês. É NATAL fonte de vida e esperança. Estrela guia 

que aponta para o alto iluminando os nossos sonhos e a certeza de que o Criador continua fiel à 

aliança de Deus que se despoja por amor e vêm até nós aproximando-nos de Deus, fazendo-nos 

irmãos (ãs), filhos do mesmo Pai. É Deus que se revela rompendo o véu que nos impedia de vê-

lo melhor. 

 Que o nosso coração aprenda a cada dia a lição da manjedoura de Belém, aberta e dócil 

à presença do Divino q ue acolhe a grandeza de Deus que se faz criança, indefesa, humilde, 

frágil, mas que em si possui a extraordinária força do amor. 

              Que a chama da fé traga a todos os homens e mulheres neste NATAL, alegria de 

construir um mundo melhor.         BOAS FESTAS! 

 

SÃO OS SINCEROS VOTOS DE AGRADECIMENTOS DAS IRMÃS CAPUCHINHAS DE MADRE 
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