
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:

0800 602 2829 
85 98802.1214

Benfeitor da Paz
benfeitordapaz@comshalom.org

Envie o contato para 
nosso NOVO whatsapp: 85 98802.1214

 Ser shalom é evangelizar: nascemos 
para isso, esse é o nosso ar, nossa motivação 
diária. Saber que há tantas pessoas que 
ainda não conhecem a Deus nos comove e 
nos leva a fazer o que Deus quiser. 
 O Renascer é uma das expressões do 
quanto queremos anunciar Cristo Res-
suscitado e este retiro que acontece durante 
o Carnaval, em 

 São três dias de programação com 
muito louvor, momentos de Adoração ao 
Santíssimo Sacramento, celebrações euca-
rísticas, shows, padres atendendo confissão, 

pessoas aconselhando, além da presença 
dos fundadores da Comunidade Shalom, 
Moysés Azevedo,  Emmir Nogueira,  além de 
outros irmãos da Comunidade como padre 
Antonio.
 O evento é também solidário, ano 
passado foram coletadas
 

em parceria com o Hemoce, e mais de uma 
tonelada de alimentos que foram desti-
nados a famílias atingidas pelas fortes 
chuvas em Fortaleza-CE.
 O evento é gratuito e inúmeros são 
os testemunhos de conversões que Deus 
realiza através do Renascer. Sua ajuda 
permite que muitas pessoas descubram 
nestes dias de carnaval o Amor Verda-
deiro. 

Quem você deseja que 
seja alcançado por Deus?

Olá, Benfeitor da Paz!

 Louvamos a Deus por sua doação generosa que auxilia 
nas nossas ações evangelizadoras. O boletim deste mês retrata 
como a sua contribuição auxilia no anúncio do Cristo Res-
suscitado para vários povos e nações, através de eventos, como o 
nosso retiro de carnaval, o Renascer/Reviver.  
 Você vai conferir nesta edição do boletim, o testemunho 
de um homem que passou a ser Benfeitor da Paz dentro de um 
evento da Comunidade e ele testemunha o impacto que essa 
doação trouxe na sua vida. 
 Sua doação facilita que o Evangelho alcance vários 
povos e nações através do Carisma Shalom. Mais uma vez 
agradecemos por seu ato mensal de amor e caridade.
 Boa leitura, Shalom!
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Ele é a fonte da nossa alegria!

chega à edição. 

e em Fortaleza, na última edição 

2020 35° 
O evento acontece em 

20 estados, 

9 mil participantes. foram 

Experimente
da alegria de
ser de Deus

Experimente
da alegria de
ser de Deus

360 bolsas 
de sangue



Essas pessoas são 
alcançadas por 

sua doação.

Benfeitor
em foco

 Durante o evento, ele foi abordado por 

uma equipe do Benfeitor da Paz e ao receber 

esse convite respondeu com entusiasmo.
 "Eu achei uma ideia muito boa, 
preenchi a ficha. 

Como diz Santa Teresa D'Ávila: O Senhor não 
vê tanto a grandeza das nossas obras, mas o 
amor com que são feitas". 

Sua doação nos permite avançar
na evangelização.

Benfeitordapaz           

85 98802.1214 

Evite o descarte 
deste informativo. 

Repasse-o a outra pessoa!

Código Benfeitor da Paz:
RENASCER

‘‘Foi uma benção, fazia 
tempo que não confessava 
e me confessei, tive 
essa graça’’. 

Você conhece alguém que 
necessita de uma experiência
como essa? Envie para nosso
whatsapp e nós a evangeliza-
remos! 
85 98802.1214 

Com essa doação você ajuda 
na evangelização

dos jovens. 

R$ 20
Jovens                    

Com essa doação você ajuda 
na evangelização dos jovens, 

a manter a Rádio Shalom 690AM 
no ar e no trabalho social 

da Comunidade com os pobres.

R$ 50
Pobres                  

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.

R$ 60
Com essa doação você ajuda 

nos trabalhos da Comunidade 
com os jovens e na formação 

de novos padres.  

R$ 40
Rádio 

Shalom 690AM               
Novos Padres 

 Sebastião Rodrigues, 66, é Benfeitor 
da Paz. Sua experiência com Deus e seu sim 
como um evangelizador se deram no 
Renascer. A convite de sua esposa ele foi ao 
evento, e lá procurou o sacramento da re-
conciliação.

          Depois alguém me ligou e eu 
confirmei que a partir dali eu faria
parte dos Benfeitores da Paz e é 
com muita alegria no coração que 
eu contribuo para essa 
importante obra.
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