PARÓQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO - Diocese de Guajará Mirim
CNPJ: 04290318001420
AV. CAP. SILVIO, 600 - cx. p. 50 /Fone: (69) 3642-2053
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO Cep: 76932-000

Estimat/da Padrí/na: amb molt d’afecte t’escric per saludar-te.
Jo sóc Alex dos Santos, responsable del Projecte d’Apadrinaments (“Famílias Amigas”) a São Miguel do
Guaporé, Estat de Rondônia, Brasil.
Estem vivint l’Advent, temps d’esperança i gràcia. S’acosta el Nadal de l’infant Jesús, que procurem
celebrar-lo en família i fer projectes per a l’any nou. Parlant personalment, aquest any ha volat. Destaco
alguns fets dels Apadrinaments (“Famílias Amigas”):









La solidaritat: Agraïm a Déu per la vostra solidaritat envers les famílies necessitades. Si no fos per
això, no tindríem les portes obertes per a les altres activitats que fem amb elles.
Xerrades: Convidem professionals amics per fer xerrades a les trobades de cada mes. Per exemple,
una cooperativa local va parlar sobre economia domèstica enfront del consumisme.
Visites: Durant les visites entreguem les cartes que vosaltres ens escriviu i parlem sobre qüestions
puntuals, com treball, salut, religió, avaluem l’estat dels infants, etc.
Cursos: Durant el 2018 hem fet cursos per poder generar entrades econòmiques, com manicura,
modelatge de celles, [fabricació de] productes de neteja, etc.
Incentius: Mirem que les famílies “vulguin” canviar de vida, i per això els fem exigències. Per
exemple: que els infants vagin a l’escola, que participin de la celebració de la vida, que siguin
puntuals a la trobada mensual, etc.
A la recerca de millors resultats: Anem perfeccionant el treball. Exigim que tinguin hortes, que
participin dels cursos, que portin els nens a la celebració de la “Pastoral da Criança”, substituïm
famílies [que econòmicament estan millor]per d’altres amb més necessitat, etc.
Rebem donacions [de São Miguel mateix]: Gèneres alimentaris, roba, joguines, anàlisis [de
laboratoris mèdics] i ho fem arribar a les famílies més necessitades i interessades.

Molt bon Nadal i Any Nou a tots vosaltres. Lloat sigui Déu per la vostra ajuda!
São Miguel do Guaporé – RO, 06 de desembre de 2018

