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Preocupada com a situação de vulnerabilidade social e o risco de contágio e disseminação da

pandemia de Covid-19 entre a população de rua de Fortaleza – CE, a Comunidade Católica

Shalom criou o projeto “Shalom Amigo dos Pobres”. No dia 28 de abril, a Comunidade abriu as

portas de alguns dos seus Centros de Evangelização para servir como ponto de apoio para

acolher pessoas em situação de rua de todas as idades.

O PROJETO
O Shalom Amigo dos Pobres contribui com a preservação da
saúde de irmãos em situação de rua durante a pandemia 

 

O Projeto, hoje, conta com 4 centros de acolhimento, onde são distribuídas, em média de 700

refeições diárias, além de oferecer água para hidratação, espaço para higiene pessoal, lavagem

de roupas, distribuição de equipamentos de proteção individual, e serviço de conscientização

sobre a vivência da quarentena e isolamento social como formas de combate ao Coronavírus.

Abrimos também a Casa Santa Teresa de Calcutá para isolamento e cuidados específicos de

pessoas que apresentam sintomas leves da COVID-19 e outras comorbidades. Além disso, todos

os dias prestamos auxílio aos irmãos em situação de rua que não se encontram nas

proximidades de nossas casas por meio do serviço "SOS Kombi", onde os voluntários percorrem

as praças, ruas e viadutos de Fortaleza fazendo o mapeamento de pessoas com sintomas do

coronavírus e fazendo os possíveis e devidos encaminhamentos.

Hoje contamos com 186 voluntários distribuídos nas diversas ações do Projeto. Para saber mais

como ser um voluntário ou fazer alguma doação, basta clicar abaixo e acessar:

amigodospobres.org

http://www.amigodospobres.org/




Aqueles que se consagram a Deus em uma vocação específica assumem o chamado a viver as

obras de misericórdia, próprio de todo batizado, como um imperativo de amor. Por meio do

Projeto Amigo dos Pobres, a Comunidade Católica Shalom tem encarnado ainda mais essa

missão de ir ao encontro daqueles que estão nas periferias (existenciais e materiais), oferecendo

alimento, roupa, orientação, oração... Tudo isso em prol de devolver a dignidade a cada homem

e mulher.

Na Vocação Shalom, os pobres sempre tiveram um lugar especial, pois, a partir da experiência

de dar de graça o que de graça foi recebido, diversas iniciativas foram traçadas ao longo da

história da Comunidade. Os missionários têm se dedicado de forma intensa na evangelização

dos mais necessitados material e espiritualmente. Vale destacar que, mais do que

assistencialismo, a evangelização dos pobres diz respeito ao anúncio do Amor de Deus.

Em Fortaleza (no Ceará, Brasil) ou em Antsiranana (Madagascar), o ardente desejo de cuidar das

feridas da humanidade é o mesmo. Não há distinção. Toda criança, todo jovem, todo adulto e

todo idoso não deve ser excluído da alegria trazida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso,

nesse tempo de pandemia, o rhema tem sido "a evangelização não pode parar". E não pode

mesmo, porque, enquanto houver um homem na terra que não conheça a misericórdia de

Deus, a missão não terá chegado ao fim.

O SERVIÇO AOS POBRES
NA VOCAÇÃO SHALOM
Jonas Viana, Missionário da Comunidade Aliança Shalom



Love your Pets Day.

Love your Pets Day.

Parangaba

Love your Pets Day.

CENTROS DE ATENDIMENTO E
DISTRIBUIÇÃO

Casa São Pio

Centro
Casa São Francisco

Aerolândia
Casa Santa Dulce dos Pobres

Fátima
Casa São João Paulo II



Love your Pets Day. Love your Pets Day.

OUTRAS ESTRUTURAS

Acolhida dos voluntários
Cest

Isolamento de pessoas com sintomas leves

Casa Santa Teresa de Calcutá

SOS Kombi

Recebimento de doações e produção 

das refeições

Colégio Shalom

Mapeamento em ruas e praças



Orientação Social

Casa São Francisco -  199

Casa São João Paulo II-  81

Casa São Pio -  118

2.221 
serviços de
higienização

cestas básicas

Atendidos diariamente: 750 pessoas

Triagem

Casa São Francisco -  797

Casa São João Paulo II-  378
Casa São Pio -  608

Casa Santa Dulce dos Pobres -  162

Encaminhamento para isolamento social - 95

Encaminhamento para Comunidades Terapêuticas -47

Encaminhamento para a nossa Casa Santa Teresa 

de Calcutá -9

*Dados coletados entre 24.03.2020 e 16.06.2020

26.866 

refeições

808 



Se inscrevendo em:
amigodospobres.org e
servindo conosco;

V O L U N T A R I A D O

MANEIRAS
DE SER UM

VOLUNTÁRIO

3

1
2
3

Fazendo uma doação
(alimentos, em
espécie,materiais de
higiene pessoal e roupas);

clique aqui e saiba mais!

Intercedendo e
divulgando nossas ações.

http://www.amigodospobres.org/




AMIGO DOS POBRES
ENCAMINHA IRMÃOS PARA
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

O Projeto Shalom Amigo dos Pobres que surgiu em caráter emergencial para cuidar dos irmãos

em situação de rua, encontra a cada dia, no rosto daquele que precisa de ajuda, uma nova

maneira de realizar a sua missão de evangelizar e amar. Nascido como uma inspiração do

coração da Deus para a Comunidade Católica Shalom, o Projeto veio dar uma resposta às

seguintes indagações: Como os irmãos em situação de rua farão para se proteger da covid-19?

Não existirá isolamento para eles? Assumindo a missão de ir ao encontro desta população

desprovida de cuidado, os missionários da Comunidade Shalom, junto com voluntários do

Projeto, se organizaram para oferecer os serviços de higiene e alimentação, além de

disponibilizar locais de acolhida.
 

Mas tudo isso, você que já ouviu falar do Projeto Shalom Amigo dos Pobres, já sabia! Mas como

a missão se expande à medida em que é abraçada, os missionários se depararam com muitas

outras necessidades destes irmãos que vinham utilizar os serviços oferecidos. 

Tatiane Rodrigues, Missionária da Comunidade de Vida  Shalom



O missionário também conta um outro

testemunho que o tocou muito, de um

jovem de 21 anos que foi encaminhado

para uma casa no Maranhão, onde fará o

tratamento por um ano. “Ele me disse que

tinha duas filhas e não queria que as

meninas conhecessem o pai desta forma.

Ele me pediu que tirasse uma foto dele

com meu celular e afirmou que esta será

uma prova do ‘antes e depois’ que ele

viverá. Ele disse que após terminar seu

tratamento, me procurará para que eu

veja sua mudança”, conta Thacio, ainda

emocionado com a situação. Ele segue

explicando que ajudou este jovem em

todo o processo de triagem,

documentação e exames necessários para

admissão na comunidade terapêutica.

A Obra Lumen em parceria com a Fazenda

Esperança disponibilizou, a princípio, 30

vagas para os interessados em obter ajuda

em uma comunidade terapêutica. As

vagas foram disponibilizadas em

diferentes casas, incluindo unidades no

Maranhão e no Piauí.

Hoje, o Projeto Shalom Amigo dos Pobres

já encaminhou 48 pessoas para o

tratamento de dependência química.

Dentre esses, 24 irmãos foram acolhidos

pela Fazenda Esperança, 22 pela Obra

Lumen, 1 mulher pela Fazenda Esperança

feminina e 1 adolescente pela Casa São Pio

da Comunidade Shalom. Uma verdadeira

prova da manifestação da providência de

Deus que alarga o sentido da missão!

Thacio Romano, missionário da

Comunidade de Vida Shalom, conta que o

Projeto, que também tem o suporte de

irmãs que são assistentes sociais, foi

encontrando portas abertas à medida que

dava passos em direção às necessidades

daquelas pessoas. “Deus queria nossa

iniciativa! A parceria com a Fazenda da

Esperança e a Obra Lumen foi uma porta

aberta, uma confirmação de que Deus

queria que ajudássemos estes irmãos, e

Ele  nos dava os meios”.

Com a alegria de tocar a vida dos mais

pobres e ver como a graça de Deus os

lança à missão, os membros do Projeto

Shalom Amigo dos Pobres continuam

encontrando, a cada dia, em cada serviço,

provas de que a evangelização não pode

parar.



DOE

ASSOCIAÇÃO SHALOM / CNPJ: 07.044.456/0001-0

BANCO DO BRASIL CAIXA
 

AG: 1369-2  

CC: 8902-8

AG: 578  

OP: 003  

CC: 1524-3

AG: 3132  

CC: 13007043-1

SANTANDER

Faça aqui sua doação!

https://www.comshalom.org/benfeitordapaz/pagamento.html


A  SUA  AJUDA  FAZ  ESSE  PROJETO
ACONTECER .

O B R I G A D O !


