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Unidade 
Por Vivianne Delgado, diretora de Relações Institucionais 

 

N o final do mês de maio tivemos a escolha dos membros 

que compõe a direção da Associação pelos próximos 

três anos. No último boletim falamos da divisão de tarefas. Neste 

mês quero lembrar de que esta divisão é também unidade. 

Conforme Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12, Deus nos fez como 

membros de um único corpo. Cada um com seus dons e, cada 

parte junta compõe o todo. “(...) para que os membros cooperem, 

com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se 

um membro sofre, todos sofrem com ele; e, se um deles é 

honrado, todos os outros se alegram com ele.” (1Co12:25,26) 

“Eu nunca os deixarei e 

jamais os abandonarei.”  

Hebreus 13.5 

ESTIVERAM CONOSCO EM 

MAIO 

 

• Dominic Oliveira 

• Giovanna E Moura Teixeira 

Costa 

• Ana Lívia Nascimento Costa 

• Fernando Onório Benedicto 

• Sofia Bella Souza 

• Elisa Rocha Dias 

• Rebeca Mariano  de oliveira 



 

Cada membro tem sua importância e valor. Unidade é cada 

parte se dedicar a um mesmo propósito visando ao benefício 

de todas as partes. É renunciar ao pensamento individual para 

caminhar num mesmo propósito com os outros, 

coletivamente. Dons únicos que se unem para continuar a 

levar a mensagem “Nunca o deixarei; jamais o abandonarei”. 

Agradecemos sempre a disposição de todos os que tem 

contribuído com o valoroso trabalho desenvolvido na AEBDR. 

Damos boas-vidas àqueles que passaram a fazer parte do 

quadro de liderança! 

Foram eleitos: 

Para o Conselho Deliberativo – Presidente: Marco Antonio 

Gomes da Silva, Vice-presidente: Sylvia Helena Heinrich, 

Secretário: Sebastião Godoi Boeira Junior, 1ºSuplente: Vergilio 

Sanfelice, 2ºSuplente: Rubens dos Santos 

Para o Conselho Fiscal – 1ªConselheira: Eunice Adriano; 

2ªConselheira: Noemi Poli Rios, 3ºConselheiro: Fernando 

Carvalho, 1ºSuplente: Zaira Rossi de Almeida, 2ºSuplente: 

Leopoldo Oliveira de Almeida 

Para a Diretoria Executiva: Presidente: Henri Maeda, Diretor 

Administrativo-Financeiro: Ricardo Almeida da Rocha, Diretora 

de Relações Institucionais: Vivianne Vieira Delgado. 

Pedimos ao Senhor que abençoe cada um neste precioso 

trabalho, que sejam benção no desenvolvimento da Casa de 

Apoio e que sejam fortalecidos nas suas ações e direcionados 

pelo Senhor em decisões. 

Nossa imensa gratidão 

às doações e trabalho voluntário 

realizados em Maio. 

Laís tem realizado atividades com as 

crianças 

Paula, que compartilha semanalmente 

os estudos bíblicos 

Doação de frutas pelo Eduardo Cruz 

Associação 

Evangélica 

Beneficente 

David Rowe 

A Associação Evangélica Beneficente David Rowe é uma Casa de Apoio construída especifi-

camente para atender os transplantados de medula, pré e pós transplante, também capaci-

tada para atender portadores de leucemia mielóide aguda, crônica, leucemia linfoblástica 

aguda, anemia falciforme e transplantados de cóclea. Através de um atendimento personali-

zado, oferece hospedagem, alimentação e transporte desses pacientes, seguindo um rigoroso 

padrão de higiene, com apoio logístico, espiritual e psicológico para o sucesso do tratamento. 

O trabalho é mantido exclusivamente por voluntários, e demanda de uma colaboradora para 

as questões administrativas. 

Doações e 

Voluntários 

Siga-nos em nossas redes sociais!  @casadavidrowe  Associação Evangélica Beneficente David Rowe 

A Primeira Igreja 

Batista em Amparo 

fez uma doação de 

produtos de limpeza 

no valor estimado 

de R$ 1.950,00 


