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Sou dirigente de EAED no grupo Ismael que fica no ABC. Tenho vários alunos em diversas 
localidades e vivi  em 2006 uma experiência que quero compartilhar com esta coordenação:

Minha aluna Elivania, residente em Pereira Barreto me escreveu bastante aflita relatando a constatação de 
uma grave doença em sua filhinha,de um ano, a caçula de seus cinco filhos. Seu desespero maior era a 

necessidade de realizar tratamento com viagens periódicas na cidade de São José do Rio Preto, pois não 
conhecendo pessoas nessa cidade precisaria dispor de valores impossíveis para sua vida financeira, além 

de ter que fazer a viagem sozinha pois não conhecia ninguém na cidade, sentia receio. 

Tudo parecia uma aventura, suas forças começavam a fraquejar, sentia se perdida e até desesperada diante 
do problema. Então escreveu pedindo vibrações.

Fiquei muito preocupada, claro que providenciei as vibrações. Mas sabia que  ela precisaria de mais. 
Precisaria de amparo material, de auxilio de ordem prática.

Então lembrei-me de outra aluna a Olga que reside justamente na cidade de São José do Rio Preto. Enviei-
lhe uma cópia da carta da Elivanda pedindo que analisasse a possibilidade de realmente auxiliar a 

companheira, e deixei claro que se tratava de uma tarefa voluntaria e espontânea.
Para minha surpresa a Olga recebeu a Elivania e a auxiliou no transito para o  trabalhoso tratamento.

Nestes anos muitas coisas aconteceram: A Elivania teve seu casamento interrompido pela não aceitação do 
marido, diante de tantos transtornos causados pela doença da filha; a Elivania precisou de forças e 

sabedoria para criar seus 5 filhos e continuar o tratamento da caçula. O que foi possível muito graças a sua 
amizade com a Olga. Que passou a ser uma amiga presente e muito solidária, a ponto de ser chamada de 

avó por sua protegida.
Eu não conheço as duas pessoalmente mas fico muito feliz com este encontro, percebo pelas cartas que na 

verdade são almas já amigas que se encontraram. Fico emocionada por ter sido o instrumento para este 
reencontro.

Que Jesus continue nos fortalecendo na tarefa maravilhosa de divulgarmos a boa nova. De unirmos pessoas 
de fazermos parte de um quebra cabeças divino Muita força a todos da EAED na continuidade da tarefa.   

De Alice


