Échange de lettres entre Jean-Claude et Fabiano pour la maison de «Apoio ao idoso»:
Réponse de Fabiano:
Très cher Jean-Claude,
Jomar et Jean vont lire ce mail que je t’écris. Jean Carlos va à Frei Inocêncio pendant le week-end
prolongé de la Fête Dieu, d’ici deux semaines, profitant du pont (Fin de semaine prolongée).
Jovelina est en contact avec nous ces jours-ci par téléphone. Ces mois-ci nous lui envoyons comme
partage 3000 Reais pour son œuvre. Après la visite de Jean Carlos nous aurons davantage
d’éléments pour discerner. Pour l’instant nous nous sommes engagés à aider pendant cinq mois,
pour que l’absence de Louis ne soit pas trop brutale d’un jour à l’autre.
Après cela et connaissant mieux la réalité nous pourrons voir ce qu’il faut faire, mais l’idée est aussi
de responsabiliser les organismes publics qui devraient être les premiers à appuyer ce type d’œuvre
charitable.
Grande abraço Cláudio,
Fabiano
PS : 3000 Reais doit représenter environ 1000€
Original português :
Caríssimo Cláudio, Jomar e Jean me lêem em cópia. Jean vai em Frei Inocêncio no feriado do
Corpus Christ, daqui duas semanas. Vamos aproveitar do final de semana prolongado. A dona
Jovelina está bastante em contato conosco durante esses dias por telefone. Nesse mês de maio
partilhamos o valor de 3 000 reais com a obra dela. Depois da visita do Jean, teremos mais
elementos de discernimento, por enquanto nos comprometemos em ajudar durante uns cinco meses
para que a ausência do auxilio do Louis não fosse algo brusco do dia para noite.
Após esse período e conhecendo melhor a realidade podemos ver o que fazer, mas a ideia também
seria de responsabilizar os órgãos políticos, que deveriam ser os primeiros responsáveis a apoiar
esse tipo de obra caritativa.
Grande abraço Cláudio,
Fabiano
Demande de Jean-Claude
From: Jean-Claude Briand <jeanclaude.briand31@gmail.com>
Date: 2012/5/23
Subject: Aide à Jovelina
Caros irmãos,
Gostei dos mails que mandaram com suas decisões tomadas en equipe.
Estou mandando este mail para saber como està indo a ajuda para a casa de Jovelina. Como vocês
sabem : estou curioso e gostaria saber se conseguiram ir até Frei Inocêncio.
Conseguiram chegar até la ? Quais são suas reações depois de conhecer a casa de apoio da
Jovelina ?
Qual é a soma de dinheiro que decidiram ? Pensam que é de mais, ou precisaria mais, uma vez que
conheçam as necessidades do pessoal ? E o tesoureiro da MOPP que este escrevendo para
vocês....mas não escrevo so em meu nome próprio, mas também para que a MOPP toda pudesse
estar por dentro e acompanhe esta obra de Louis. Coloco em peça junta o texto e a tradução da
mensagem de Giuliano do 22 de Maio
Quantos pedidos de noticias de Louis recebo do Brasil ! Vocês não tem ideias !
Com grande abraço, em união na espera da Força e da Luz do Espirito Santo.
Cláudio

