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História Pe. Marlon Múcio
A doença rara
Proposta de Ação Social

Solidariedade: o amor em movimento!
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Ação Social – História Pe. Marlon
Com uma forma branda de uma doença rara, mas que vem avançando nos últimos tempos, o padre
Márlon Múcio, de 47 anos, teve vários sintomas ao longo da sua vida, mas só em 2019, após nove anos
de investigação, ele descobriu que tem a Deficiência do Transportador de Riboflavina (RTD).
A RTD é uma doença rara, que impede a pessoa de respirar, se locomover, falar, comer, enxergar e ouvir.
Pode causar uma extrema fadiga mesmo sem exercício nenhum, traz uma acentuada fraqueza muscular e
muita dor.
Segundo estimativas da Cure RTD Foundation, nos Estados Unidos, são 300 casos diagnosticados no
mundo e nove no Brasil. Ou seja, a cada um milhão de pessoas, apenas uma tem RTD. Desta forma, ao
levar a doença com fé e bom humor, o padre Márlon brinca que é um milionário!
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Ação Social – Proposta:
Por que precisamos de um hospital para doenças raras?
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), há no Brasil, 13 milhões de pessoas com doenças raras.
Existe de 06 a 08 tipos de doenças raras no mundo, em que 30% dos pacientes morrem antes dos 05 anos
de idade.
75% afetam crianças, 80% tem origem genética e 90% não tem cura, mas podem ter um tratamento.
“Quando jovem, meu sonho era ser médico. Após uma comunhão na missa, ouvi de Jesus que eu seria
médico sim, mas de almas —o que de fato me tornei”

Pe. Marlon Múcio.
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Ação Social – Proposta da ação
Doe R$ 1,00!
Se você pode doar mais, doe mais!
Causas de apoio :
Hospital para doenças raras;
Recuperação de dependentes químicos;
Educação profissionalizante;
Manutenção da editora de evangelismo nacional;
Assistência a funcionários, voluntários e missionários;
Restaurantes populares.
Associação Missão Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
PIX: escritorio@sedesantos.com.br
Bradesco
Ag: 0195-3 C/C: 103.648-3
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Em caso de dúvidas ou sugestão de outra
campanha para os próximos meses, favor entrar
em contato com a equipe de GRH .

Obrigado!
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