
C omeço esta 

partilha com 

esta frase do David 

Rowe: “Pai, se ao menos 

uma pessoa vier a 

conhecer Jesus através 

disso, tudo terá valido a 

pena”. 

 

A experiência de 

vivenciar o amor gratuito 

de Jesus 

dentro da 

casa mudou 

radicalmente 

nossos 

conceitos de 

valorizar a 

vida em 

nossa família 

e em nosso 

meio social. 

 

Abalados 

psicologicamente, 

financeiramente e 

muitas vezes até 

espiritualmente por 

conta da doença, 

sabemos que existe um 

porto seguro distante de 

nossa casa, onde o 

“nosso cantinho” estará 

sempre lá! 

 

Tivemos que nos 

adaptar (e ainda 

estamos) a essa “nova 

vida”, a esse novo jeito 

de receber de Jesus o 

amor gratuito e 

incondicional através 

desta obra, onde já nos 

sentimos parte e felizes 

por nos apoiarem e a 

tantas outras famílias. 

Estar na casa é como 

estar no colo de Jesus; 

a gente tem a certeza 

de que estaremos 

seguros! A gente tem 

um endereço, um lar, 

uma esperança... 

 

Estamos aprendendo a 

conhecer mais a Jesus, 

aprendendo a partilhar 

nossas dores, 

esperanças, nosso 

material, nosso tempo e 

a nossa vida! Não é da 

maneira que sonhamos, 

mas é do plano de 

Deus. 

 

Sim David, tudo está 

valendo a pena. 

 

Que esta missão de 

levar o amor de Jesus 

através do trabalho 

gratuito de tantos 

voluntários e do sonho 

o David seja sempre 

abençoada! 

 

Aqui se colhe amor! 

 

Obrigado. 

 

Mamãe Viviana, 

papai Luzikley, 

Kawanny, 

Kathlynn e nossa 

estrelinha 

principal, 

Kaylanne 
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Gratidão 

 

Nossa imensa gratidão às 

d o a ç õ e s  e  t r a b a l h o 

voluntário realizados em 

dezembro 

 Alimentos e produtos de 

limpeza arrecadados: no 

show Aquarelas do meu 

Brasil; no Instituto de 

Nefrologia de Campinas e 

no Condomínio Portal do 

Bosque; na Igreja Batista 

Memorial de Campinas 

 50 kg de sabão em pó 

arrecadados pelo time 

Enactus - Facamp 

 As voluntárias Adriana, Ana, 

Elaine, Gislaine e seus 

filhos trabalharam juntos 

com as crianças da Casa e 

suas mães na confecção de 

enfeites natlinos e na 

montagem da nossa árvore 

de natal 

 A dentista-voluntária Dra 

Tamy está dando um 

tratamento completo pra 

Daniela, mãe da paciente 

Larah hospedadas na 

Associação 

 O voluntário de transporte 

Eduardo doou frutas e 

legumes 

Voluntários, familiares e 

amigos arrecadaram várias 

latas de leite e vários 

pacotes de fraldas para a 

paciente Elisa 

Rua José Pugliese Filho, 798—Guará—Barão Geraldo—Campinas/SP 13.085-415 

(19) 3249-2034  aebdavidrowe@gmail.com 

Pacientes que estiveram 

conosco em novembro 

 

- Estevão dos Santos de 

Lima 

- Elisa Esteves Castilho 

- Kaylanne Ribeiro de 

Araújo 

- Larah Helena Santos 

Silva 

- Alessandro Oliveira 

Lopes 

A Casa em Dezembro 


