Augusto precisa
das suas orações!

À medida que iniciamos um novo ano, envio-lhe uma vela com
um propósito muito sagrado. A vela simboliza as nossas orações a Deus,
de uma bela maneira. Ao acendermos a vela, o brilho suave da chama
simboliza o nosso grato amor por Deus.
À medida que a vela queima, seus pontos flamejam em direção ao
céu, ou seja, as nossas orações estão ascendendo para a presença de Deus
e Seus santos.
Então, envio para você esta vela sagrada para que enquanto a
chama dela queima, a sua casa se torne repleta da luz de Cristo, e que você
se inspire a iluminar esta vela como uma oração para a sua família e seus
amados...
A condição do Augusto é tão séria que pedi para o nosso cirurgião-chefe, o Dr. Joseph Clawson,
escrever esta carta comigo.

O Augusto tem complicações sérias. Ele sofre de um sério defeito de nascença, a
fissura labiopalatal. As complicações ocorreram devido à profundidade que a sua deficiência
alcançou, afetando tanto a fala quanto a audição dele. Para corrigir este defeito de
nascença, ele precisará de diversas cirurgias, bem como de um monitoramento rigoroso com
Audiológos e Ortodontistas.
Augusto vai precisar de um acompanhamento avançado para garantir que não terá
infecções e confirmar que ele estará forte o bastante para passar por diversas cirurgias. Ele
precisará de reabilitação e fonoaudiologia. Será necessária uma equipe exclusiva para
trabalhar com o Augusto durante um bom tempo, para que ele tenha a chance de uma vida
feliz e normal.
Os pais dele, Jennifer e Mike, ainda estão em estado de choque e comovidos com as
múltiplas cirurgias, tratamentos e fisioterapia, tratamento ortodôntico e reabilitação. Eles têm
trabalhado bastante, e a avó de Augusto cuida dele todos os dias.
Esses pais simplesmente não têm dinheiro nem para começar as avaliações,
cirurgias, tratamentos e reabilitação que o Augusto precisa para salvar a sua vida.

→

E é por isso que venho até você para te pedir que ajude essa família de baixa renda
a salvar a vida desta criança preciosa. Minhas mãos estão atadas sem a sua generosa
doação. O cirurgião pode oferecer suas aptidões para a cirurgia sem custos, mas sem
todos os serviços de apoio trabalhando juntos como uma equipe, a operação não será bemsucedida.
Não podemos falhar com o Augusto. Temos que lhe dar uma chance
na vida. É por isso que peço a maior doação possível. Você viu que eu
circulei a quantia de R$25 no Boleto. Estamos rezando para que cada
amigo e ajudante da MMI doe, no mínimo, R$25. E se você puder doar
mais, considere uma doação especial de R$50 ou até mesmo R$100.
Sou muito grata de você estar aí, para que eu possa compartilhar as necessidades
que o Augustinho está enfrentando. Você é uma parte essencial da Missão Médica
Internacional. Sem a sua ajuda, esse bebezinho estaria perdido para sempre em um mundo
de miséria e dor impensáveis.
Então, utilize o Boleto anexo para depositar a sua maior e melhor doação generosa.
E sempre irei agradecer a Deus por você ter tido um coração cheio de compaixão, que
despejou uma doação generosa para a vida de Augusto.
Que Deus te abençoe,

Dr. Joseph Clawson
Observação: Certifique-se de acender a sua vela e
rezar pelo Augusto e por toda a sua família em 2019.
Sua doação ajudará a causar um
milagre com estes belos resultados:

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

Usar o boleto anexo

•

Cartão de crédito no
formulário anexo ou via nosso
site:
http://missaomedicainternacional.
org.br/como-ajudar/

•

Depósito para conta:
Missão Médica Internacional
Banco Bradesco
Agencia: 3114
Conta: 0411574-0
CNPJ: 07.086.381/0001-12.

www.missaomedicainternacional.org.br

