O Arthur tem uma malformação
muito grave. Seu lábio leporino
corta tão profundamente que ele
precisará de meses de cirurgias,
tratamentos e cuidados especiais.
Você ajudará a salvar a vida dele?

Urgente!
O Arthur precisa
da sua Ajuda!

Prezada Maria,
Desde o dia que Jesus foi crucificado, a “Cruz” se tornou o símbolo universal da fé cristã.  
Mas não é apenas simbólica, porque a cruz também representa a redenção total e completa da
humanidade.  Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou com sangue e com a vida para que você
e eu pudéssemos ficar livres do pecado, livres do medo da morte e livres para sermos filhos de
Deus, sempre com a esperança gloriosa de que o Céu é o nosso lar.  
Então, apresento-lhe esta cruz com minhas orações sinceras de que você não apenas
aceitará esta cruz como um presente, mas também irá aceitá-la como um presente de vida eterna
através de Jesus, nosso Deus. O cartão de oração de Jesus irá aproximá-los nos vínculos de
amor, e espero que você reze o Cartão de Jesus todos os dias para que possa caminhar no amor
de Deus.    

O Arthur precisa desesperadamente da sua ajuda!

Envio-lhe esses presentes espirituais para que você se torne um parceiro para orarmos
pelas crianças preciosas que servimos.   Assim que olhar para a foto de Arthur, você verá como a
malformação do Arthur é grave.  O defeito de nascença do Arthur se chama:  Lábio leporino.  
Mas você pode ver pela foto de que a fissura labiopalatal de Arthur corta profundamente
pelo seu lábio e palato superior, deixando uma abertura perigosa, o que fará com que ele precise
de várias cirurgias durante a vida, bem como um monitoramento rigoroso com fonoaudiólogos
e ortodontistas, a fim de adaptar a fala e a dentição que estão significativamente lesionadas, no
caso do Arthur.               

Segue o que é necessário para salvar o Arthur!
•

Ele precisará de várias cirurgias e serviços de apoio durante um longo período para corrigir e
restaurar a sua fissura labiopalatal.  

•

Ele precisará de cirurgias adicionais por um cirurgião plástico para restaurar a malformação
facial criada pelos cortes profundos em seus lábios e boca.  
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•

Ele precisará de equipamentos especiais, remédios, exames e consultas para orientar os pais
quanto ao tipo de cuidado que lhe trará uma recuperação completa.  

•

E ele precisará de um sistema de apoio para ajudá-lo com o transporte até diversas clínicas,
hospitais e consultórios odontológicos.   Serão necessários arranjos para as ocasiões em que
o Arthur precisará pernoitar, bem como comida especial durante o processo de recuperação.  

Isso tudo sobrecarrega os pais, Paolo Adames e Pedro de Matos.  Eles já têm três
filhas: gêmeas de 3 anos e uma filha que tem menos de 2 anos.  Então, há uma grande
responsabilidade de cuidar dessas crianças.  Paolo não trabalha, e o Pedro, que é soldador,
perdeu o emprego logo antes de Arthur nascer.  Está claro que Paolo e Pedro estão passando
por necessidades financeiras, que não conseguem sozinhos lidar.  
É por isso que você precisa se juntar a mim e à MMI para salvar o Arthur e lhe dar
a oportunidade de uma vida nova. Então, vou te pedir para realizar algo muito, muito
especial. Vou te pedir para dar o melhor presente que você já deu para salvar uma criança
como o Arthur.
Incluí um boleto com esta carta para que você possa marcar a quantia da doação e
depositar o presente mais generoso para ajudar crianças como o Arturo a receber diversas
cirurgias e tratamento ampliado a longo prazo, a fim de lhes dar uma nova chance na vida.  
Obrigada pelo carinho,

A sua doação pode fazer com que este milagre se
torne uma realidade para a Maria.

Três formas para ajudar mudar
a vida de uma criança:
•

Usar o boleto anexo

•

Cartão de crédito via nosso site:
http://missaomedicainternacional.
org.br/como-ajudar/

•

Depósito para conta:
Missão Médica Internacional
Banco Bradesco
Agencia. 3114
Conta. 0199669-0
CNPJ: 07.086.381/0001-12.

O Arthur está aguardando a
próxima cirurgia. Você pode
possibilitar isso e lhe dar uma vida
nova.
Faça uma doação especial de [LPG] ou [LPG x 1,5] ou
até mesmo [LPG x 2] para salvar as vidas de crianças
como o Arthur. Você pode fazer a diferença.  Você pode
realizar um milagre que irá durar para sempre.  
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