
Escolha a sua Mãe de Oração:

Disk Mãe
Se você está precisando ou conhece
alguém que precisa:

Colo de mãe

Apoio

Encorajamento

Empatia

Conforto

Oração

Ânimo

Companheirismo

Aconselhamento

Você encontrou o lugar certo:

O DISK MÃE são mulheres voluntárias
que ficam dia e noite perto do telefone
só pra te ouvir. Você pode ligar a qualquer
hora, a qualquer dia. Pedimos a gentileza
de não ligar a cobrar pois não temos condições
de atender em virtude das ligações
serem muitas.

Agradecemos a compreenção.
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Agora só resta conferir o gabarito... Pode se que sim, pode ser que não.
Enfrentar um novo desafio na vida? Ou se preparar melhor para encarar
uma nova chance?

Não sei qual é o seu caso, mas sei que você não está sozinho nesta
parada. Os seus problemas podem ser idênticos aos de milhares de 
vestibulandos em todo o Brasil. Todos esperando o resultado: Aprovado ou não.

Na vida fazemos escolhas importantes, você mesmo acabou de 
fazer várias delas, porém existe uma que é a mais importante de
todas. E só existem duas alternativas: a) Sim ou b) Não.

Assim como você se preparou com muito estudo, esforço e dedicação
para estar aqui hoje, você também tem que se preparar para um dia se
encontrar com Deus. Ele te ama e se preocupa com você muito mais do
que você imagina.

O teste é muito mais simples e para ser aprovado basta dizer ‘‘sim’’ a essas
verdades acima, depois, desfrute da paz de Deus e viva a vida eterna. Esta
é a escolha que realmente vai garantir seu futuro. Para sempre!

Na Bíblia, o Manual do Estudante que Ele nos deu está escrito:
‘‘Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único filho Jesus
Cristo, para que todo aquele que Nele crer, não morra, mas tenha
a vida eterna,’’João 3:16
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