Dear St Paul’s Community,
Tancrède came to transform our lives and bring love everywhere; both inside and out of us
all, in our families, our schools, in society as well as in the world, but he needed all of you so
that his message could be heard. We never thought we would experience such profound
and indescribable suffering. However, women, you have the power of life inside you and
you brought and keep bringing the relief that we need though your unconditional love.
Deep sadness asks for warmth and the confusion which comes when we lose all our
bearings needs words of love to bring hope and new strength back. The intense love from
you all has helped Tancrède to overcome the rejection which he suffered during many years.
Women, (without ignoring the many men united with us and similar to you, with your type
of hearts) you are our mothers, you, all, are Tancrède’s mothers and you are the mothers of
humanity. Because of you, a new world will emerge where judgement and separation will
never exist again, where everyone together will demonstrate love, without the need to
evaluate people, just feeling our hearts beating together in our chests. Women you have
come to revolutionise the world and Tancrède is your Messenger, your inspiration. Please
continue to trust in your feelings. This enormous movement that is happening across the
world right now is what you have created.
This moment is the moment of truth and symbolic in that we can all live together united in
love today because of Tancrède and maybe tomorrow it can be just because of the love for
all without discrimination. We don’t have words to thank you all for your warmth and care,
‘mothers of humanity’ because no words can describe the intensity of love you have given
us and this love has the power to transform despair into hope; a miracle in the midst of hell.
Thanks to all of you who have accepted to let your hearts beat to allow Tancrède to be
reborn to us, you are miracles for him and for our family.
Thank you for the bottom of our hearts.
Luc, David, Tancrède, Elzear

For the pupils:
Dear volunteers and friends of the heart
We don’t know how to express our gratitude; we are so touched by your dedication in
supporting Tancrède and all those who need help. Your proactive intentions and action, has
helped facilitate the registration if hundreds of people a day which is part of the miracle
which will happen for Tancrède and be a part of his cure.
You are amongst thousands who have mobilised the whole world for Tancrède. Tancrède
has become the message of love. You young students are an example to us. Now Tancrède
knows that when he returns to school he will be protected by you, the big ones, and those
who excluded him for many years will never be able to do this again.

We hope that you will always be a part of actions like this one, because it is in these
moments that we understand the true meaning and purpose of life; the world needs us and
we need the world. Your change will change Tancrède.
This union is the key to our happiness, love in action turns into an internal richness that
brings satisfaction and pleasure; the pleasure of doing something for someone else and that
is where true fulfilment lies.
Luc, David, Tancrède and Elzear
Luc’s message in Portugese
"Tancrède veio nos transformar e trazer amor em todos os lugares, dentro e fora de nos, nas
nossas familias, nas escolas, na sociedade e no mundo; mas ele precisava de vocês todos
para que a sua mensagem possa ser ouvida.
Nunca pensamos poder viver um sofrimento tao profundo, tao indescritivel. Porem
mulheres, voces que tem o poder da vida dentro de vocês, trazeram e continuam a trazer o
alivio que precisamos tanto pelo seu amor incondicional.
A tristeza profunda pede carinho e a confusao que chega quando perdemos todas as
referencas precisa de palavras de amor para trazer a esperança de volta e uma força nova.
O amor imenso de vocês supera a rejeição que viveu Tancrède durante anos. Mulheres, sem
esquecer todos os homens unidos conosco e parecidos de coraçao a vocês, vocês sao as
nossas maes; vocês, todas, sao as maes de Tancrède; voces sao A MAE DA HUMANIDADE.
Por vocês o mundo novo vai nascer onde nunca mais existira jugamento e separaçao, onde
todos unidos praticaremos o amor sem se avaliar nem avaliar ninguem , apenas sentindo os
nossos coraçoes bater juntos no nossos peitos.MULHERES voces vem revolucionar o mundo
e Tancrède é o seu mensageiro, sua inspiração. Por favor continuem a confiar nos seus
sentimentos. O movimento enorme que esta acontecendo no mundo inteiro agora é vocês
que o criaram.
Esse momento é o momento da VERDADE, é o simbolo do que todos podemos viver
unindo-se NO AMOR, hoje é para a causa de Tancrède, amanha pode ser apenas para a
causa do AMOR para todos sem discriminação.
Nao tem palavras para agradecer o seu carinho "Maes da humanidade", porque nenhuma
palavra poderia descrever a intensidade do amor que voces nos comunicam e esse amor tem
o poder de transformar o desespero em esperança, o inferno em milagre.
Obrigado mulheres e homens que aceitaram deixar o seu coração bater para que Tancrède
renasça e para nos. Vocês sao um milagre para ele e um milagre para a nossa família.
Obrigado,

Obrigado,
Do fundo de nossos corações,
OBRIGADO !
Luc David Tancrède Elzear
For the pupils:
Para os jovens volontarios
Queridos volontarios e amigos do coraçao,
Não sabemos como expressar a nossa gratidão tao somos tocados por sua dedicação em
apoiar Tancrède e tambem todos os que precisam. Saibam que a intenção de vocês colocada
em ação verdadeira que permite facilitar o cadastro de centenas de pessoas por dia faz parte
do milagre que acontecera para Tancrède, faz parte da cura de Tancrède.
Vocês sao milhares a se mobilizar no mundo inteiro para Tancrède. Tancrède se tornou um
mensageiro do amor, Vocês, jovens estudantes, sao um exemplo para nos.
Agora, Tancrède sabe que quando voltara na escola, será protegido por vocês, pelos
grandes, e nunca mais aqueles que excluíram ele durante anos poderão recomeçar.
Que vocês possam continuar sempre ações como essa porque sao nesses momentos que
entendemos de verdade o sentido da vida: o mundo precisa de nos e nos precisamos do
mundo. A sua transformação transformara Tancrède.
A união é a chave de nossa felicidade, o amor colocado em ação se torna uma riqueza
interior que traz satisfaçao e prazer, o prazer de fazer algo para o outro, é la que reina a
verdadeira plenitude.
Gratidao infinita a todos e um enorme beijo de nossa familia inteira
Luc David Tancrède Elzear

