
Desde o ano passado, 

oficialmente, Steve e Debra 

voltaram para os EUA, para 

um novo desafio missionário.  

 

Agora, já que atingimos a 

maioridade, estamos 

emancipados e a 

responsabilidade de dar 

continuidade a esse trabalho 

está nas nossas mãos. 

Queremos deixar registrado 

aqui o recado que Steve e 

Debra enviaram por vídeo, 

por ocasião do aniversário da 

AEBDR: 

 

Steve: “Debra e eu 

estamos nos EUA, mas 

continuamos sentindo-

nos muito gratos pelo 

trabalho, esforço que a 

equipe está fazendo 

para dar continuidade 

bem saudável, bem 

forte, bem progressiva 

para a Associação 

Evangélica Beneficente 

David Rowe. Esse é um 

dos nossos maiores 

prazeres nestes anos 

ver como vocês têm 

abraçado este 

ministério. Podemos 

falar sobre o amor de Cristo; 

podemos ensinar o que a 

Bíblia diz; mas o que tem 

mais poder, mais força, é 

mais prático, tem mais 

evidência desse amor do que 

quando pessoas estão 

demonstrando de maneiras 

tangíveis a compaixão de 

Deus, contribuindo para que 

outros que estão sofrendo 

tenham acompanhamento, 

alívio; que pessoas que 

venham de longe possam 

achar um lugar para chamar 

de casa, para sentir o apoio 

do povo de Deus? Nós 

louvamos a Deus e nossa 

oração sempre tem sido para 

que possamos ser obreiros 

nas mãos de Deus para que 

as pessoas saibam aquilo 

que Deus nos falou: „Nunca 

te abandonarei; nunca vou 

te deixar a sós‟.  Estamos 

orgulhosos pela maneira 

como as igrejas brasileiras 

têm participado, apoiado e 

mantido uma ligação forte 

com este ministério através 

da oração, sendo 

voluntários, contribuintes, 

participando [de várias 

formas]. Muito obrigado! 

Nada pode nos dar mais 

satisfação que isso em 

termos da operação do 

ministério. Temos visto a 

intervenção de Deus através 

de vocês. Muito obrigado 

pelo apoio. Que Deus os 

abençoe.” 

 

Debra: “Estamos aqui, longe 

de vocês, mas estamos 

comemorando junto com 

vocês em oração e de 

coração.   A palavra que me 

vem à mente é fidelidade. 

Temos visto mês após mês 

desde o começo a fidelidade 

de Deus de transformar uma 

perda grande em um grande 

ganho para a obra de Deus, 

como demonstração de Seu 

amor na vida dessas 

pessoas que estão sensíveis, 

longe de seus lares. Vocês 

podem ter certeza de que 

nós experimentamos isso 

pessoalmente.  Podem 

achar que vocês, às vezes, 

estão fazendo uma coisa 

pequena, mas para quem 

está sofrendo, faz uma 

diferença muito grande. 

Vocês estão representando 

Deus na vida dessas 

pessoas. Louvamos a Deus 

e até hoje ficamos 

emocionados quando 

vemos como Deus traz as 

pessoas. Cada um tem sua 

história; cada um de vocês 

que está envolvido 

tem uma razão de 

estar participando. 

Vocês estão 

obedecendo aquilo 

que Deus colocou em 

seus corações. Ele 

colocou, Ele traz, Ele 

mantém. Que Deus 

seja louvado através 

da vida de vocês e 

desse ministério em 

todos os sentidos. 

Amamos vocês”. 

 

Steve: “O nosso 

trabalho no Senhor 

não é em vão. Que Ele 

possa continuar enchendo 

as suas vidas para que o 

amor dele transborde para 

tocar e transformar a vida 

de outras pessoas.” 

 

Em nome de toda a 

diretoria, queremos 

agradecer a todos que 

incansavelmente têm 

contribuído para a 

perpetuação deste precioso 

trabalho ao longo destes 

anos. 
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O ntem menina, hoje 

adulta.  

 

 

Maioridade civil é a idade 

mínima definida pela lei para 

que uma pessoa possa começar 

a usufruir de seus direitos e ser 

responsabilizada pelos seus 

atos. No Brasil, com a 

publicação do novo Código Civil, 

em 10 de janeiro de 2002, a 

maioridade civil passou a ser a 

partir dos 18 anos de idade. A 

definição de uma idade mínima 

para que o indivíduo possa 

adquirir seus direitos civis 

baseia-se na necessidade de 

que exista maturidade 

intelectual e física para que a 

pessoa possa ser responsável 

por alguns atos da vida. 

 

Como muitos sabem, A AEBDR 

nasceu do sonho do pequeno 

David Rowe, quando lutava 

contra a leucemia.  

Depois de ter sido chamado ao 

céu, seus pais, Steve e Debra 

Rowe, batalharam juntamente 

com outros irmãos e amigos na 

fé para a concretização da Casa 

de Apoio, que neste mês 

completa 18 anos de trabalho 

sério e relevante em Campinas! 

 



Associação Evangélica Beneficente David Rowe 

  Nossos números: Valores referentes a fevereiro/2018 

  Entradas: R$ 11.700,90 

  Despesas: R$ 8.849,14 

Gratidão 

 

Nossa imensa gratidão às doações 

e trabalho voluntário realizados em 

fevereiro 

 Sabão em pó, amaciante 

e brinquedos - amigos de 

Jundiaí da Kaylanne 

 Frutas, verduras e 

legumes - DeJesus 

 Festa de aniversário para 

Kaylanne e Elisa - Policial 

Adriano e seus familiares 

e amigos 

 Tarde das Princesas - 

Aguinaldo Cabelos by 

Andrea - D. Pedro 

Shopping 

 Frutas - Recanto Bela 

Fruta 

 Helen Sacconi e equipe 

EPTV pela matéria 

veiculada 

 Tratamento odontológico 

das acompanhantes 

Daniela, Priscila e Cíntia - 

voluntárias Dra Tamy e 

Dra Bianca 

 Jogos, brincadeiras e 

acompanhamento 

escolar - voluntárias 

Adriana, Ana, Elaine e 

Gislaine 

 Produtos de limpeza e 

higiene - 1ª Igreja Batista 

em Amparo 

 Fios Encantados (Jundiaí, SP) 

-  toucas e perucas de lã  

 Maurão e seus bonecos 

 2 caixas de leite e 2 

cestas básicas - amigos 

da Kaylanne de Lorena 

 20 kg de macarrão Galo - 

OSC-ABC Igreja 

Metodista do Jardim São 

Marcos 
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Pacientes que estiveram 

conosco em fevereiro 

 

- Estevão dos Santos de 

Lima 

- Kaylanne Ribeiro de 

Araújo 

- Elisa Esteves Castilho 

- Larah Helena Santos 

Silva 

- Kyara Emanuelly Avelino 

A Casa em Fevereiro 

Acompanhe um pouco 

do nosso último 

mês! 

 

 

 

 

 

Realizaremos, no dia 23 

de março, um culto e 

almoço de celebração 

pelos 18 anos da AEBDR 

no salão social da Igreja 

Presbiteriana do Jardim 

Guanabara. Guardem a 

data! Mais notícias pelas 

redes sociais. 


