Três Anos de
Cirurgias...
Alguém pode ajudar?

Maria Elisa está enfrentando
3 anos de exames, Cirurgias,
Reabilitação e Reconstrução
Dentária
Você pode ajudá-la?

Querido [Nome do Doador],
Estou tão entusiasmada por te enviar esta linda caneta. Sinto uma profunda alegria no
meu coração e quero te agradecer antecipadamente pelo seu apoio para reparar os defeitos de
nascença que afetaram as nossas crianças.
Ao usar esta caneta, lembre-se de que o seu cuidado e preocupação com as crianças com
lábio leporino e palato leporino está fazendo milagres para estes preciosos bebês que não teriam
uma chance na vida.
[Nome do Doardor], enquanto você usa esta caneta várias vezes, é a nossa maneira de
dizer Obrigado, Obrigado e Obrigado, por ajudar pequenos bebês como Maria Elisa a encontrar
uma chance e uma vida nova.
E se alguma vez houve um momento em que a tua ajuda foi necessária, esse
momento é agora...
A pequena Maria Elisa sofre do defeito congênito conhecido como Fissura Lábio-Palatina
transforme unilateral ou, em termos mais simples, lábio leporino e palato fendidos. Sua condição
é tão grave que, sem várias cirurgias e tratamento extenso, ela poderá enfrentar uma vida de
isolamento, dificuldade para comer, respirar, ouvir e falar.
A Maria Elisa já fez uma cirurgia. E mesmo que a cirurgia tenha sido bem sucedida,
os médicos descobriram fissuras tão graves em seu lábio e palato que mais uma, duas ou
possivelmente três cirurgias serão necessárias para completar a reconstrução da malformação.

ESTAS CIRURGIAS E TRATAMENTOS PODE LEVAR ATÉ TRÊS ANOS!
Primeiro a mãe e o pai de Maria Elisa ficaram chocados quando descobriram que a sua
linda menina nasceu com este temido defeito congênito, lábio leporino e palato.
Agora eles estão ainda mais sobrecarregados para aceitar que vai levar várias cirurgias e
uma estimativa de três anos para terminar seu tratamento. Com cada cirurgia será necessário
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um conjunto completo de exames, reconstrução dental, fonoaudiólogos e ortodontistas para
completar a restauração.
O impacto financeiro atingiu duramente esta família. Maria Elisa tem três irmãos.
Sua mãe não trabalha e seu pai é um pintor sem registro.
Além disso, há despesas de viagem para levar Maria Elisa às clínicas e hospitais que os
seus pais simplesmente não podem pagar.
Mas em meio a essas circunstâncias trágicas, você pode ajudar a fazer um milagre
eterno acontecer para Maria Elisa.
Uma doação pode literalmente durar para sempre na vida dessas crianças preciosas que
estariam perdidas sem a sua ajuda. Você nos ajudaria a colocar um sorriso para sempre na
Maria Elisa e dar-lhe uma vida nova.

Por favor, ajude-nos a dar um sorriso eterno à Maria!!!
A sua doação tem um impacto tão grande que eu vou te convidar a dar [LPG]
ou [LPG x 1.5] ou mesmo [LPG x 2] para salvar vidas vidas de crianças como
a Maria Elisa. Nunca poderia dar mais para realizar tanto.
Maria Elisa está enfrentando até três anos de cirurgias, exames, tratamentos, reabilitação
e extensos trabalhos odontológicos para se recuperar de sua má formação congênita. Mas com
sua ajuda e seu apoio, você pode dar a Maria Elisa um sorriso que vai durar para sempre. Por
favor, siga o seu coração. Dê o que você daria se fosse sua filha ou neta. E juntos podemos
salvar a vida de Maria Elisa.
			

Deus te abençõe,

P.S. Toda vez que você usar a caneta, lembre-se das crianças preciosas que servimos.
Sua caneta não é apenas um símbolo de agradecimento, ela representa que você deu a uma
criança um sorriso eterno! Muito obrigado por se preocupar.

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.

Um grito de socorro!!!
Maria Elisa enfrenta até
três anos de Cirurgias, Exames,
Reabilitação, Trabalho Odontológico
e Terapia.
Dê à Maria Elisa um sorriso eterno!
Por favor, faça uma doação especial de [LPG] ou
[LPGx1,5] ou mesmo [LPG x 2] para salvar a vida de
crianças como Maria Elisa. A sua doação vai durar para
sempre.
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