
diminuição do stress e da 

liberação de endorfinas, 

neurotransmissores que 

provocam sensação de 

felicidade. “A pessoa se 

sente valorizada, útil, com 

boa autoestima. Tudo 

isso por saber que tem 

algo para contribuir”, 

explica a psicóloga 

Cleonice de Andrade 

(SC).”* 

 

Nosso Deus é um Deus 

voluntário. Entregou seu 

filho amado em nosso 

favor e nosso Senhor 

Jesus Cristo doou-se, em 

amor, voluntariamente a 

n ó s .  Q u e  g r a n d e 

expressão de amor! 

 

Como seguidores de 

Cristo movemo-nos pelo 

propósito do amor, em 

nossa Associação, amar 

nossos irmãos que estão 

passando por  um 

momento difícil. Amor que 

chega em forma de ajuda 

de diversas maneiras: 

aqueles que realizam o 

transporte dos pacientes 

para o tratamento, doações 

de produtos diversos, 

trabalhos nas mais diversas 

áreas, planejamento das 

ações e do dia-a-dia da 

A E B D R ,  l a z e r  e 

entretenimento aos nossos 

hóspedes, orações. 

 

Os voluntários da AEBDR 

são motivados pelos 

valores solidários de Jesus 

e levam a expressão de seu 

amor nas mais variadas 

formas.  Agradecemos 

imensamente o esforço e 

as ações, os dons e 

talentos, de cada voluntário 

de nossa Associação. Que 

possam ser sempre a 

presença tangível de Deus 

na vida de nossos 

hóspedes! 

Vivianne V. Delgado - diretora 

de Relações Públicas 

 

(*Fonte: https://mdemulher.abril.com.br/

estilo-de-vida/os-beneficios-do-trabalho-

voluntario/) 

 

Ser voluntário, é ser... 

(António Silva) 

 

O voluntário dá-se aos outros 

E em troca, só espera gratidão 

A dádiva vale sempre a pena  

Porque é dada pelo coração 

 

Ser voluntário é dar de nós  

Bons exemplos e boa vontade  

Para minorar os males alheios 

E repartir com eles, felicidade 

 

Os voluntários são 

mensageiros  

De justiça e bem-aventurança 

Eles semeiam por todo o 

mundo  

As sementes boas da 

esperança 

 

A solidão não dá felicidade  

Só há felicidade partilhada  

Não se pode ignorar o outro 

Sozinhos, não somos nada  

 

Não é rico, quem têm muito  

Rico não é quem tem mais  

A riqueza sem solidariedade  

É pobre de valores espirituais  

 

Não são santos milagreiros  

Mas fazem milagres de 

verdade  

Acreditam num mundo melhor  

Pela partilha da solidariedade 

 

O egoísmo não é virtude  

De que nos possamos orgulhar  

É a pobreza dos que têm muito 

Mas tem tão pouco, para dar 

 

Tudo aquilo que se desperdiça  

Tudo o que não faz falta a você 

Faz falta, aquele que nada tem  

Não desperdice o que tem, dê 

 

O voluntário é amigo do amigo 

Ele é um amigo desinteressado 

Que acredita num mundo 

melhor  

Num mundo, por todos 
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N este mês comemoramos 

o  D i a  N a c i o n a l  d o 

Voluntariado (28 de agosto).  

Os voluntários são a base de 

todo trabalho desenvolvido 

pela Associação. Um trabalho 

desenvolv ido por um 

propósito: o amor ao próximo. 

A definição de voluntário é 

“que não é forçado, que só 

depende da vontade; 

espontâneo; que se pode 

optar por fazer ou não.” 

S e g u n d o  e s t u d o  d a 

Universidade de Michigan 

(EUA), “ as pessoas que 

atuam como voluntárias 

movidas pelo amor (e não 

para ganhar ponto no 

currículo, por exemplo) vivem 

em média quatro anos mais e 

com melhor qualidade de 

vida, afirma o pesquisador 

americano Allan Luks, no livro 

The Healing Power of Doing 

Good (O Poder Curativo de 

Fazer o Bem). “Quem realiza 

pelo menos quatro horas de 

trabalho voluntário por mês 

tem dez vezes mais chances 

de ter uma boa saúde do que 

quem não voluntaria”, disse 

Lukz. A explicação? O 

voluntário vivencia um 

poderoso sentimento de 

satisfação (em inglês, helpers 

high), resultado da 



Associação Evangélica Beneficente David Rowe 

  Nossos números: Valores referentes a julho/2019 

  Entradas: R$ 12.291,00 

  Despesas: R$ 5.206,25 

Gratidão 

 

Nossa imensa gratidão às 

doações e trabalho voluntário 

realizados em julho. 

 

 Doação mensal de 

sorvete—Sergel 
 

 Arrecadação feita no 

show do humorista 

Jonathan Nemer no 

Teatro Iguatemi 

Campinas 02/07 
 

 Contação de história da 

Laura Tomé no Café 

Conviver das voluntárias 

Adriana e Ana . A 

voluntária Elaine levou a 

Larah com sua mãe que 

ganharam também um 

lanche 
 

 Arraiá Missional 

 

 Show de mágica no Café 

Conviver com o mágico 

Alakazam . O voluntário  

Eduardo levou a Kyara 

pra assistir 

 

 Notebook Positivo doado 

por Letícia Sayuri 
 

 Produtos de limpeza 

doados pela Igreja 

Batista Memorial do 

Centenário 
 

 Vídeo game Xbox 360 + 

22 jogos doado pela 

família do paciente 

Samuel Rodrigues Dias 

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

conosco em julho 

 

- Larah Helena Santos Silva 

- Kaylanne Ribeiro de Araújo 

- Kyara Emanuellyde F. 

Avelino 

- Vitória Latícia Guilhardi 

A Casa em Julho 

Algumas ações e 

doações de Julho! 

Sorvetes Sergel 

Contação de história da Laura Tomé no Café Conviver 

Notebook Positivo  

Arrecadação feita no show do 

humorista Jonathan Nemer  

Produtos de limpeza doados pela Igreja Batista  

Memorial do Centenário 

Vídeo game Xbox 360 + 22 jogos  


