
 O dia 26 de junho marca a data 
escolhida pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para o Dia Internacional de 
Combate às Drogas. A Comunidade 
Católica Shalom, através do Projeto Volta 
Israel, atua desde 1990, na evangelização, 
prevenção, tratamento e acompa-
nhamento de pessoas com histórico de 
envolvimento com os diversos tipos de 
drogas. Você, Benfeitor da Paz, nos ajuda 
a promover todo esse trabalho. 
 Neste mês, em especial, sua 
d o a ç ã o  n o s  p e r m i t e  a u x i l i a r  n a 
realização da campanha ‘‘Melhor Vida 
Não Há’ ’ ,  que por meio de ações 
preventivas em relação ao uso de 
drogas, apresenta para os jovens, os 
riscos e as formas de prevenção a 
dependência química. 
 O Papa Francisco diz que “cada 
dependente carrega uma história 
pessoal diferente que deve ser escutada, 
compreendida, amada e, na medida do 
possível,  curada e purificada. Não 
podemos cair na injustiça de classificá-
los como objetos, mas cada pessoa deve 
ser valorizada e apreciada em sua 
dignidade para poder ser curada. Pois 
continuam tendo, e mais do que nunca, 
uma dignidade de pessoas e filhos de 
Deus”. 
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Dados sobre a Dependência Química 
e os trabalhos da Comunidade Shalom:

Em caso de dúvidas entre em contato conosco:

0800 602 2829 
85 98156.0458

Benfeitor da Paz
benfeitordapaz@comshalom.org

Quem você deseja que 
seja alcançado por Deus?

Envie o contato para 
nosso whatsapp: 85 98156.0458

Obras de amor ao
homem, que passam
por sua vida!
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INFORMATIVO 

Olá, 
 Neste mês de junho, vamos falar sobre o trabalho da 
Comunidade Católica Shalom de Combate às drogas, através 
da suas Comunidades Terapêuticas e da campanha "Melhor 
vida não há", que leva esse tema tão importante para discussão 
com o  público jovem, como forma de educação e prevenção.   
 A sua generosa doação nos permite realizar todo esse 
trabalho. Louvamos e agradecemos a Deus pela sua vida! Pois 
você, Benfeitor da Paz, nos ajuda a evangelizar cada vez mais. 
Sua contribuição mensal é um dos motores da nossa evange-
lização!  Boa leitura!

Shalom!
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Benfeitor
em foco

Evite o descarte 
deste informativo. 

Repasse-o a outra pessoa!

Sua ajuda nos permite promover a evangelização
no combate as drogas.

Benfeitordapaz // 0800 602 2829           

85 98156-0458 // benfeitordapaz@comshalom.org

Código Benfeitor da Paz:
RESSURREIÇÃO

R$ 20 R$ 60 R$ 100

ajuda a trabalhar minha humildade e minha 
força de vontade para vencer a cada dia”, relata 
João.
 Entre as diversas atividades realizadas na 
casa, a que João mais gosta é a adoração ao 
Santíssimo Sacramento.  Ele conta que muitas 
vezes, está indisposto, cheio de fraquezas, mas ao 
chegar na capela e ver o Santíssimo exposto em 
sua frente, ele vai tocando nas graças que Deus 
derrama sobre sua vida.
 Para os dependentes químicos e suas 
famílias, João deixa um recado: “Para as famílias 
eu diria: não desistam! Para os dependentes 
químicos, como eu, que travam essa batalha 
diária, lutando pela sobriedade, eu diria: 
perseverança! Perseverança, porque com a 
graça do Senhor tudo podemos alcançar. Foi Ele 
quem me deu a vida e eu creio que voltar para 
Ele é a melhor coisa que eu posso fazer”, conclui. 

 João Márcio (nome fictício), 25 anos, é um 
dos homens atendidos pela Comunidade 
Terapêutica Bom Pastor, casa da Comunidade 
Shalom voltada para o tratamento e evange-
lização de dependentes químicos, localizada na 
cidade de Itapipoca, interior do Ceará. 
Atualmente o Shalom conta com três casas que 
atuam nesta linha de trabalho, cada uma delas, 
atende cerca de 20 pessoas. 
 João é um dos assistidos, seu tratamento 
é diretamente alcançado pela generosa doação 
dos Benfeitores da Paz. Ele está há seis meses na 
casa e  fala que vem vivendo um período de muita 
dedicação, lutas e graças.
 “Fora do tratamento, eu vivia entre 
tribulações, discussões com a família e 
desavenças com os amigos. Agora, vejo a graça 
do Senhor Jesus me alcançando a cada dia, em 
uma obra de maturidade no meu coração. 
Permanecer aqui nesta casa de tratamento, me 

Uma batalha por dia
que os Benfeitores 
da Paz ajudam 
a vencer! 

Olá, escolha abaixo de qual forma você 
deseja ajudar na evangelização dos jovens, 
no apoio dos trabalhos sociais com 
os pobres e na formação de novos padres.

Caso deseje realizar sua doação 
com outros valores favor informar 
ao caixa no ato do pagamento.
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