
Lídia era moradora de Filipos na Grécia uma 
comerciante de produtos de luxo, roupa com 

a coloração de púrpura, tinha autonomia 
própria vinda de seu trabalho, autoridade 

material e espiritual, podendo exercer, em 
sua casa, a hospitalidade, fundamental neste 

trabalho missionário realizado por Paulo e seus 
missionários. Ela acolheu Paulo em sua casa e 

também aceitou o batismo junto com toda 
sua família.

  O Papo 10 Cristão entrevistou 
a Dca. Fátima, pois ela como 

cuidadora de idosos é 
conhecida como uma 
mulher consagrada a 

Deus. Levando sempre 
a Palavra de forma 

amorosa e hospitaleira 
aos seus pacientes.

Papo 10 Cristão: 
Diaconisa Fátima, como 
a senhora faz para ter 
paciência com seus 
pacientes e ainda assim 
levar Palavra de Deus até 
eles?
Diaconisa Fátima: 
Primeiramente estou 
muito feliz de participar 
desta entrevista com 
vocês, e que eu gosto 
muito de orar em todo 
lugar que eu vou.
Essa paciência não é 

minha, mas vem de Deus, 
tudo na vida tem que ter 
amor, a palavra chave é 
Amor, e precisamos ser 
dedicados em Amor nos 
lugares que Deus nos 
envia.
Eu tenho alegria e peço 
a Deus para ser um 
instrumento em suas 
mãos, e louvo a Deus 
por isso, mesmo sendo 
uma pessoa simples e 
dependente de Deus, 
Ele tem me usado e eu 
agradeço a Ele por esta 
oportunidade.
Papo 10 Cristão: Como 
podemos ser vistos como 
uma pessoa consagrada 
a Deus? Assim como à 
senhora tem sido?
Diaconisa Fátima: O 
segredo é Consagração, 
Oração e Palavra, são 
essas três coisas que move 
o coração de Deus, como 
podemos ser usados por 
Deus se não conhecemos 
Ele, é através do 
relacionamento com Deus 
que podemos ser vistos 
como pessoas consagradas 
a Ele.
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