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Olá, Benfeitor da Paz!

RESPONSÁVEL:

Bendito seja Deus por sua contribuição generosa que
permite que missionários da Comunidade de Vida evangelizem
por toda face da terra. O boletim deste mês vai retratar a
manisfestação da Divina Providência através da sua doação que
alcança centenas de missionários pelo mundo todo.
O testemunho dessa edição do boletim apresenta a
história de uma mulher que tinha o grande sonho de ser mãe e
graças ao dom da fé ela alcançou essa graça.
A Comunidade Shalom também aproveita esse informativo para louvar a Deus por sua generosidade e em saber que
podemos contar com sua oração e doação por todo esse ano de
2020. A você a nossa eterna gratidão!
Boa leitura, Shalom!

DATA:

A providência é a forma pela qual
Deus se manifesta a nós. Providência não é
apenas conseguir coisas, mas ter consciência
do amor do Pai por nós, da conﬁança que
precisamos ter Nele, e o nosso papel dentro
da construção do Reino de Deus.
O Pai sabe do que precisamos. Jesus
nos fala abertamente sobre isso no capítulo 6
do Evangelho de São Mateus. Se sabemos
que temos um Pai que nos ama e que nos dá
o necessário, porque insistimos em desconﬁar de sua providência?! O pecado
original, nossas concupiscências, o mundo e
o demônio nos tiraram a conﬁança em Deus.
Precisamos pedir ao Espírito a graça de
conﬁar sempre.
Deus criou o mundo e nos deu a
missão de aperfeiçoar a criação. Ele quer
manifestar seu amor à humanidade através
de você. Isso é belo. Mas, infelizmente, pelo

Quem você deseja que
seja alcançado por Deus?
Envie o contato para
nosso NOVO whatsapp: 85 98802.1214

apego ao dinheiro e aos bens vamos
negligenciando essa missão.
Na Comunidade Shalom há irmãos
que são sustentados pela Providência Divina a partir da sua doação. Eles deixaram
tudo: família, emprego, estudos para se
dedicarem totalmente ao Reino de Deus.
Atualmente, são:

1497

membros na
Comunidade
de Vida Shalom,

sendo

230

em
Fortaleza-CE.

Esses irmãos conhecem o amor e o
cuidado de Deus através de você e sua
doação mensal. Em nome de cada missionário, agradecemos por você se deixar
ser canal da Providência de Deus.

Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
0800 602 2829
85 98802.1214
Benfeitor da Paz
benfeitordapaz@comshalom.org

Essas pessoas são
alcançadas por
sua doação.

“Quando passei a
ser benfeitora da Paz,
minha vida melhorou...
Jovens

R$

20

Com essa doação você ajuda
na evangelização
dos jovens.

Benfeitor
em foco
Todo início de ano, padre Antônio
Furtado celebra a Missa pelos Projetos de
Vida. Em 2019, dez mil pessoas participaram desta celebração no Shalom da
Paz, em Fortaleza-CE. Entre tantas
pessoas que vieram suplicar a providência
de Deus para o ano, estava Tatiana da
Silva.
“Antes de conhecer o Shalom, eu
gostava muito de festas, de sair para beber
no ﬁnal de semana. Até que conheci meu
esposo e começamos a participar das
missas nas quintas-feiras.
Ano passado, conseguimos a graça
do matrimônio e casamos”.
Tatiana veio à missa pedir a graça
de engravidar e alcançou.

No começo do ano eu engravidei,
mas em março eu perdi.
Para a honra e glória do Senhor
eu estou grávida de novo”.
Ela, é Benfeitora da Paz e mensalmente ajuda a Comunidade Shalom.
“Quando passei a ser benfeitora da
Paz, minha vida melhorou, recebo muitas
graças”.

Sua doação nos permite avançar
na evangelização.
Benfeitordapaz
85

98802.1214

Código Benfeitor da Paz:
GRATIDÃO
Evite o descarte
deste informativo.
Repasse-o a outra pessoa!

Novos Padres

R$

40

Com essa doação você ajuda
nos trabalhos da Comunidade
com os jovens e na formação
de novos padres.

Pobres

R$

50

Com essa doação você ajuda
na evangelização dos jovens,
na formação de novos padres
e no trabalho social
da Comunidade com os pobres.

Rádio
Shalom 690AM

R$

60

Com essa doação você ajuda
na evangelização dos jovens,
na formação de novos padres,
no trabalho social da
Comunidade com os pobres
e a manter a Rádio
Shalom 690AM no ar.

