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“Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos 
 mais pequeninos, a mim o fizestes (Mateus 25.40)”. 

 

AMIGOS E MEMBROS DA ICI PROMOVEM AJUDA A PETRÓPOLIS. 
 

Na última terça-feira, dia 15/2, Petrópolis sofreu  uma  forte tempestade repentina, que, em poucas horas arrasou com a cidade 
e seu povo.  Eram casas sendo destruídas pela água, lama e  escombros, pessoas  sendo arrastadas pela enxurrada, carros e 
ônibus naufragando. O dia  todo só  se recebia  péssimas notícias  de todos os lados da cidade e dos amigos que lá vivem. Uma 
verdadeira catástrofe  estava acontecendo com a cidade tão linda e acolhedora.  
 

No dia seguinte os amigos da ICI que moram em Petrópolis, se manifestaram informando da campanha de arrecadação  de 
doações e verba para ajudar tantas pessoas desabrigadas que perderam tudo que tinham  além de parentes. 
 

E foi assim que numa corrente de  espírito solidário membros e amigos da ICI começaram a agir. Liderada  por Ana,  Neno 
(Pedro Paulo Rezende), Diego, Patrícia, Simoninha, Carlinhos e Lirinha entre outros  a campanha rapidamente foi se 
expandindo com a participação de vários amigos para que se conseguisse tanta coisa que é necessária. Com o que a campanha 
arrecadou já foi possível distribuir Leite, achocolatado, margarina, biscoitos,  mamadeiras, Mucilon, sabonetes, fraldas, água, 
absorventes, desodorantes, entre outros produtos. 
 

GRATIDÃO A TODOS QUE TEM AJUDADO 
 

Muita coisa ainda é necessária e a campanha continua. Se você quer colaborar faça sua doação através do PIX 073.170.778-87 
(Pedro Paulo Rezende) A equipe de Petrópolis se encarrega das compras e da melhor  forma de fazer a distribuição. 
Agradecemos a Deus por esta manifestação de bondade e solidariedade. 
 

                                                                  
 

                                                                                     


