
H á pelo menos dois 

sentidos para a pala-

vra mudança: (1) Modificação: 

transformação, alteração; (2) 

Substituição: troca, transferên-

cia. Para a Associação Evangé-

lica Beneficente David Rowe, 

2018 inicia-se com muitas 

mudanças. Steve e Debra Ro-

we despedem-se dos cargos 

de líderes de nossa Casa de 

Apoio e do Brasil, mas deixam-

nos um grande legado. São 

exemplo de amor, bondade, fé, 

confiança, perseve-

rança, persistência, 

de como vale a 

pena firmar-se em 

Deus, nosso refúgio 

e fortaleza nos mo-

mentos de tribula-

ção. Após 16 anos 

de muito trabalho e 

dedicação, sempre 

exercidos com mui-

ta excelência, se-

guem para novos 

rumos, novos desa-

fios pelo mundo 

afora,  delineados 

pelo Deus que os 

capacita. Sem o empenho 

deles em disseminar a ideia no 

coração de outras pessoas, 

transformando o sonho do 

pequeno David em realidade, a 

AEBDR não existiria. Não há 

como dimensionarmos as tan-

tas vidas que foram impacta-

das através do trabalho que 

aqui desenvolveram. “Como 

manejar perdas de maneira 

saudável”, o livro que Debra 

escreveu, cuja venda é total-

mente revertida para a AEBDR,  

sela o compromisso de esta-

rem sempre presentes entre 

nós, apesar da distância geo-

gráfica. Farão falta, muita fal-

ta! É nossa oração que o Se-

nhor continue a sustentá-los e 

a usá-los por onde quer que 

forem. Bons voos! 

 Juntamente com 

eles, sai nossa querida Juliana 

da Silva e Sousa Heinrich que, 

em pouco tempo como mem-

bro da Diretoria Executiva, 

deixou-nos o exemplo de gar-

ra, o entusiasmo contagiante 

de lutar por uma boa causa. 

Mas sai apenas da direção; 

continuará a trabalhar tanto 

quanto (ou mais) nos bastido-

res. “De Salto e Avental”, leitu-

ra  inspiradíssima sobre a 

busca da mulher virtuosa, fica-

nos também como parte de 

seu legado. 

 Nosso queridíssimo 

Prof. Dr. Paulo Velho tão atu-

ante e presente principalmen-

te no início das atividades da 

A E B D R ,  d e s p e d e - s e 

“temporariamente”, como nos 

garantiu,  do cargo de Vice-

Presidente do Conselho Deli-

berativo. As muitas atividades 

acadêmicas, as necessidades 

familiares e profissionais não 

têm permitido que se dedique 

à nossa causa como gostaria 

e, por isso, entendeu que é 

tempo de um recesso. A todos 

que saem, nosso muito obriga-

do! Vocês foram peças funda-

mentais no desenvolvimento e 

na atuação da AEBDR no servi-

ço solidário na cidade de Cam-

pinas. 

  

 Ano Novo, tempo 

de mudanças! Diretamente 

dos bastidores, chegam Mar-

co Antonio Gomes e Vivianne 

Delgado como “trainees” 

para os cargos de Vice-

Presidente e de Diretor de 

Relações Públicas, respecti-

vamente, da Diretoria Execu-

tiva. Nossas boas-vindas! 

Louvamos ao Senhor pela 

maneira como os trouxe até 

nós e por aquilo que farão 

em prol desta obra. 

 Ano Novo, tempo 

de mudanças! Tempo de 

m o d i f i c a ç ã o , 

transformação, 

subs t i tu i ção , 

troca. Como 

podem ver, 

nosso boletim 

também está 

de “cara nova”. 

Esse é o novo 

design sugerido 

pela Vivianne 

Delgado. Ano 

Novo, tempo de 

m u d a n ç a s ! 

Algumas coisas 

devem ser alte-

radas, deixadas 

para trás, mas outras devem 

ser repetidas. Queremos a 

cada Novo Ano submeter 

nossos sonhos e planos à 

vontade de Deus, ao seu 

querer, para continuarmos a 

ser um abrigo, um refúgio, o 

amor tangível de Deus àque-

les que sofrem. Essa é a 

nossa essência. Isso é imu-

tável! “Ebenézer! Até aqui 

nos ajudou o Senhor!” 

 

Sylvia Helena Heinrich - pre-

sidente 
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  Despesas: R$ 10.982,65 

Janeiro 2018 

Gratidão e 

necessidades: 

 

Agradecemos à Leroy Merlin 

pela doação de 3 aparelhos 

de ar condicionado. Somos 

muito gratos também a família 

do paciente Otávio, que doou 

vários itens de alimentação da 

granja Rica. Nosso final de 

ano teve um gostinho especial 

com a visita abençoada do 

Coral da Igreja Presbiteriana 

da Chácara Primavera. Somos 

imensamente gratos por mo-

mentos como esse. Louvamos 

a Deus com gratidão pela 

Community Church que nos 

abençoou com a doação de 

um importante depósito. 
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