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“Rede do Bem” beneficia a Sopa Popular da Divina Providência
Postado em: 27/12/2019 às 16h24

Da Redação Surgido no ano de 2016, por um dinâmico grupo com a denominação &ldquo;Rede do Bem&rdquo;,
seus adeptos abraçaram com coragem, inicialmente, à causa da Sopa Popular Nossa Senhora da Divina Providência,
conhecida desde os tempos idos como Sopa da Ir. Luiza, com atenção também voltada às doações aos idosos do Lar
Lygia Cunha e muita dedicação e benefícios às crianças de nossa comunidade. Hoje, após um ano e meio de trabalho
voluntário para a reforma do espaço da Sopa, com a colaboração da comunidade e contribuições monetárias,
sentem-se felizes em entregar à responsável, D. Fia, a antiga sede restaurada, através de uma grandiosa obra de
recuperação das instalações da cozinha, refeitório, despensa e depósito de material de limpeza (veja fotos). O grupo
ainda tem pretensões maiores para os serviços de acabamento das obras e está empenhado em congregar esforços
para a continuidade das reformas. Tem como objetivo: &ldquo;Ajudar, sem distinção, a todos que tem fome.&rdquo; E
acrescenta: &ldquo;Uma coisa é certa, existem pessoas que precisam mais do nosso apoio e solidariedade do que
outras. Somente entendendo isso é que poderemos erradicar a fome e construir uma sociedade mais justa e mais
humana para todos. A fome diminui a capacidade de realização de atividades físicas, prejudica o desenvolvimento
físico e mental e, principalmente, gera danos à saúde. E é por isso que estamos aqui para alimentar a TODOS que
precisam. Cada pessoa tem uma história e aqui não há julgamentos.&rdquo; Ainda ressalta: &ldquo;Precisando se
alimentar? Ou conhece alguém que precisa de alimento? Então, saiba que serão todos muito bem-vindos! Preparamos
tudo aqui com muito cuidado e carinho.&rdquo; O sentimento da &ldquo;Rede do Bem&rdquo; é de gratidão a todos
que dispensaram seu apoio. Parabéns ao grupo pelo trabalho determinado, esforços e solidariedade ao próximo. Que
Deus abençoe a todos pela iniciativa dessa obra enaltecedora em favor da Sopa da Divina Providência.
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