
--- Mensagem encaminhada ----- 
De: Raimundo Nonato Rocha dos Santos <ranorocha@hotmail.com> 
Para: Antônio Guglielmi <agug23@yahoo.com.br>; "buonsamaritanoonlus@libero.it" 

<buonsamaritanoonlus@libero.it>; Raimundo Nonato Rocha dos Santos <ranorocha@hotmail.com>  
Enviadas: Terça-feira, 9 de Abril de 2013 11:07 
Assunto: Missão de Leer - Carta de agradecimento pela doação à Escola  
 

Caros Pe. Antônio, Francesco e Grazia, Buona Pascuoa! 

Desculpem-me por não saber escrever em italiano. Escrevo em português e peço ao Pe. AntOnio a 

gentileza de traduzir. 

Primeiramente desculpem-me pela demora em vos escrever. As muitas atividades de Páscoa não me 

permitiram fazê-lo antes. Em segundo lugar, agradeço imensamente à Associação Bom Samaritano 

e ao Pe. Antônio pela generosa partilha que permitiu-nos oferecer à Escola Santa Bakhita boa parte 

do material escolar que necessitavam. Não imaginam como ficaram felizes. Toda a comunidade em 

festa. 

Também não foi fácil coletar o material em Juba (600km) em péssimas estradas e depois levá-lo à 

área mais isolada da missão (150km) por péssimas estradas. De fato nosso carro teve problemas, 

mas não havia outro meio. O mais importante é que conseguimos fazer com que o material chegasse 

a tempo.  

Envio a vocês uma carta de agradecimento por uma das alunas. Segue uma foto dela: Sarah 

Niajime. Segue uma lista com os itens que compramos com a vossa oferta. Outros foram doação da 

paróquia. Segue uma lista com os nomes dos alunos. A prestação de contas final espero fazê-la 

ainda este mês. As três primeiras fotos são do primeiro grupo de alunos que iniciou a escola em 

2011 e duas outras fotos da Sarah com a carta de agradecimento. Num outro email enviarei mais 

fotos da entrega do material. Agora espero poder retornar lá em Ganyliel após as chuvas em 

dezembro ou janeiro de 2014. Eles estão felizes e foi de fato uma grande ajuda. Continuam, no 

entanto, com o desafio de poder construir duas salas de aulas e não mais estudarem na igreja como 

o fazem agora. A vocês a minha bênção e meu muito obrigado. 

Muito axé. 

Pe. Raimundo Rocha, mccj - Missão de Leer 

Sudão do Sul 

  

Cari padre Antonio, Francesco e Grazia, Buona Pasqua. Scusate se non scrivo in italiano, ma in 

portoghese e chiedo a padre Antonio la cortesia di farlo. Vi chiedo scusa per il ritardo nel farlo. Le 

molte attività della Pasqua non mi hanno permesso di farlo prima. Poi, ringrazio l'associazione 

Buon Samaritano e al Padre Antonio per la generosa condivisione, che ha permesso alla scuola 

Santa Bakhita, di ricevere buona parte del materiale di cui avevano bisogno. Non potete immaginare 

come sono rimasti felici. Tutta la comunità era in festa. Non è stato facile comprare il materiale 

scolastico a Juba (600 km) da Leer in pessime condizioni stradali  e dopo portarlo all'area più 

isolata dalla missione di Leer a 150 Km. Di fatti, l'auto ha avuto problemi, ma non esisteva altro 

trasporto.. Il più bello è che siamo riusciti e che il materiale è arrivato in tempo. 

Vi mando la lettera di ringraziamento da parte di una alunna, segue la foto della stessa: Sarah 

Niajime. Segue la lista di quello che è stato comprato  con il nome degli alunni. Il resoconto finale 

spero di farlo, questo mese. Le prime tre foto sono del primo gruppo di alunni che ha cominciato a 

frequentare la scuola nel 2011 e due foto sono di Sarah con la lettera che ha scritto. In un altro email 

vi invio altre foto mentre consegnamo il materiale. Spero di tornare a Ganyliel dopo le piogge a 

dicembre o gennaio del 2014. Loro sono rimasti felici e la vostra offerta è stata di grande aiuto. 

Rimane la  sfida di poter costruire due sale mentre continuano a studiare nella cappella. A voi la 

mia benedione e molte grazie.  

Molta pace, 



Padre Raimuindo, mccj, Missione di Leer, 

Sud Sudan. 

 


