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Sonhos
Gratidão

Nossa imensa gratidão às
doações e trabalho
voluntário realizados em
Julho.

doações

CNPJ
04.111.197/0001-97
Itaú
Ag 8545 c/c
00791-9
Bradesco
Ag 2297-7 c/c
104.898-8
PIX: (19) 995740808

Agosto

“E

m
julho
a Diretoria Executiva
participou de uma reunião
e visita ao Boldrini. A Dra.
Silvia Brandalise,
Presidente do Centro
Infantil Boldrini, recebeu a
diretoria e a conversa se
deu recheada de sonhos.
Sonhos da AEBDR e
sonhos do Boldrini, sonhos
que convergem no cuidado
da criança acometida pelo
câncer.
Vou dar aqui um spoiler
(uma revelação antecipada
sobre um assunto) sobre
um sonho que em breve
terá iniciada a sua
concretização. Temos o
s on h o d e ex p and i r as
atividades da David Rowe,
oferecendo o cuidado à
mais famílias. Um sonho
que precisaremos de ajuda
para torná-lo realidade.
Sabemos que temos
planos, projetos e sonhos.
E queremos que estejam
de acordo com a vontade e
os propósitos de Deus,
queremos sonhar os
sonhos de Deus. Sonhar
faz parte da nossa
condição humana, nos
motiva, nos dirige a um
propósito.
Algumas vezes a aparente
d emora de Deus pode
desanimar. Mas, podemos
aprender com Ana, que
não deixou a esperança
apagar no seu coração. Ela
orava e Deus agia. Nossos
sonhos podem parecer

impossíveis para os
homens, mas é possível
para Deus. Para o Senhor
n ã o h á c o i s a
excessivamente difícil.
Após conversar com o
profeta Eli, Ana manteve
sua fé e com certeza no
coração de que sua vida
mudaria. Ela sabia que
Deus daria a ela o filho
que ela sempre sonhou.
Ela confiou no agir de
Deus, mesmo quando as
evidências pareciam
estar contra ela. Deus a
abençoou além do que
ela esperava. Não foi mãe
de somente um filho, ela
gerou mais três filhos e
duas filhas, como
podemos ver em 1º
Samuel 2.21.
Deus é perito em
abençoar seu povo além
daquilo que foi pedido.
Paulo confirma isso em
Efésios 3.20: “Àquele que
é capaz de fazer
infinitamente mais do que
tudo o que pedimos ou
pensamos, de acordo
com o seu poder que atua
em nós.”

2021

Queremos convidar cada
u m d e v o c ê s ,
v o l u n t á r i o s ,
mantenedores,
doadores, a se juntarem
nesse sonho conosco.
Um sonho de levar a
presença tangível de
Deus a mais famílias,
ampliando a atuação
dessa bendita obra de
Deus que também
começou com um sonho.
O sonho do pequeno
missionário David Rowe,
que antes de morrer
deixou claro para os
seus pais sua
p r e oc u paç ã o q ue a s
crianças em tratamento,
que vinham a Campinas
c o m
s e u s
acompanhantes,
tivessem um lugar em
que pudessem ouvir falar
de Jesus.
Sonhem com a gente!
Contamos com as suas
preciosas orações!
Vivianne Delgado
(Diretora de Relações
Públicas)
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AEBDR em Julho

Voluntárias organizando a
brinquedoteca

A Casa em Julho
Nossos hóspedes
de julho foram:

- Alexis Santiago Torrez Chambi
- Crislaine Roseno dos Santos
- Eliseu Miguel Venancio Belentani
- Theo Bueno Guiguer

Diretoria Executiva com a Dra. Silvia Brandalise em
visita ao Boldrini
Nossos números:
Valores referentes a julho/2021
Entradas: R$ 11.364,00
Despesas: R$ 14.138,31

