“Todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos,
foi a mim que o fizestes”
Mt
25,40

Atendimento a crianças e famílias que vivem com HIV/Aids

Vitória (ES), 21 de outubro de 2011.

Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o
amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
1 João 4:7
Prezado amigo Dr. José Roberto Varella,
A palavra de Deus nos lembra que só podemos conhecer o próprio Amor na medida em que isto
se torna concreto na pessoa daquele que está ao meu lado, ou seja, do meu próximo. Próximo
este que, encontra-se ora ao nosso lado ou em lugares distantes, onde nos é possível viver a
comunhão da fé na pessoa de Jesus Cristo.
Ele, o Cristo, é o motivo do desejo de tal conhecimento que existe no coração de cada homem e
cada mulher, pois uma vez criados a imagem e semelhança do próprio Deus, somos feitos
também AMOR.
Portanto, nascidos pelo Amor e para o Amor formamos uma só família dos filhos de Deus onde
a necessidade do outro torna-se também a minha. Assim, a partilha da vida se concretiza
através de gestos solidários e fraternos.
Nós, da CASA SAGRADA FAMÍLIA vivemos esta experiência do conhecimento do Amor através
da partilha concreta de tantos homens e mulheres que, nascidos de Deus, procuram revelar ao
mundo a verdadeira alegria que se dá na gratuidade.
Por isso, agradecemos a todos da ASSEPAK na pessoa do Dr. José Roberto Verella, a doação
financeira em prol desta obra.
Pedimos ao Senhor que abençoe a todos e acolha as necessidades espirituais e temporais de
cada amigo/irmão.
Muito obrigada!
Na paz e alegria,
Eliana Cristina Gusmão Machado
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