Projeto de Solidariedade em Timor Leste
A hora de partida para Timor (Rui e Gaspar) está próxima. Dia 25, pelas 14h00,
estaremos iniciando a nossa viagem de regresso a esta ilha feiticeira onde o nosso
projeto de solidariedade está a ser desenvolvido.
“Uma Escola em Boebau/Manati”
“Apadrinhamento de Crianças/Jovens pobres”
Caros Amigos
Vamos fazer tudo para que o novo ano escolar 2018 possa iniciar nos princípios de
Fevereiro, mesmo com muitas carências de materiais de apoio (material escolar). Com
a nossa presença e colaboração tenho a certeza e a esperança que as crianças de
Boebau, cuja maioria nunca frequentaram uma escola, poderão beneficiar deste direito
universal – a Educação – que lhes abrirá as portas do conhecimento em matérias
essenciais, e particularmente na aprendizagem e utilização da língua portuguesa.
Pensamos que à volta de 120 crianças poderão frequentar esta nova escola. Estamos
conscientes das dificuldades que iremos encontrar mas a nossa confiança,
particularmente em Deus, o vosso apoio e o nosso trabalho serão com certeza baluarte
para o começo e o bom funcionamento deste projeto.
Ainda não estabelecemos o dia da inauguração oficial da escola. Depois do dia 27, já
no terreno, trataremos das formalidades para tal. Mas sei que vai ser um grande dia,
sobretudo para as gentes de Boebau/Manati.
Entretanto esperamos pela chegada do nosso amigo João Crisóstomo, que partirá de
New York no dia 2 de Março. Ele que desde os primeiros momentos se aliou a nós
nesta façanha e sem o qual este projeto não seria o que já é, estará connosco para
vivenciar todos estes momentos e expandirmos a nossa ação de ajuda aos mais
carenciados.
Não esqueceremos também todo o apoio dado pelos padrinhos e madrinhas ao
Programa de Apadrinhamento de Crianças e Jovens com dificuldades económicas no
prosseguimento dos seus estudos, particularmente no interesse de aprendizagem da
língua portuguesa. Os laços de amizade já criados precisam de ser fortalecidos. Lá
estaremos nós para fomentar os contactos. Prometemos também dar-vos conta, com
relatos e fotografias (vídeos) de toda a evolução das nossas ações.
No dia 17 passado, Rui, Gaspar e Glória) estivemos em Fátima para agradecer e
entregar nas mãos da Mãe a obra que Deus nos confiou. A sua intercessão e proteção
são essenciais, e dão-nos a confiança de que chegaremos a bom porto. A imagem da
Senhora de Fátima acompanha-nos e vai ser entronizada na nossa escola, com grande
alegria e regizijo de todos os habitantes de Boebau.
Que Deus vos pague e compense com as suas graças, sobretudo a saúde, porque
“quem dá aos pobres empresta a Deus”. Com Ele é rendimento garantido: 100 x mais.
Obrigado uma vez mais pelo vosso carinho e apoio. UM GRANDE ABRAÇO!...
Rui Chamusco

