Focos e compromissos de Shalom
2015-2018
Nós, os membros da Rede Internacional Shalom, testemunhamos o Evangelho no século 21 com audácia e
esperança ao colaborarmos para construir relações justas e responder às necessidades urgentes de nossos
tempos. Guiadas por Vós Sois Enviadas, O Amor Não Pode Esperar e a Doutrina Social da Igreja, especialmente,
Laudato Si’, nós nos comprometemos a:
1. Aprofundar nossa vida contemplativa e vivência profética


Nutrir uma espiritualidade que reflita nosso carisma, nosso compromisso com a justiça, a paz e a
integridade da criação e uma autêntica solidariedade com os pobres.



Viver o compromisso de uma ecologia integral proposto por Laudato Si que enfatiza o chamado ao
diálogo, conversão, reconciliação, cura e unidade com toda criação.



Animar para o estudo e a integração da Doutrina Social da Igreja, particularmente, de Laudato Si em
nossa vida, ministérios e instituições.



Promover o uso das Reflexões Internacionais sobre Solidariedade e a Novena da Bem-aventurada
Antonina e, criativamente, apoiar os Centros de Shalom de Oração pela Paz.

2. Fortalecer as relações para um trabalho em rede mais efetivo e a colaboração em todos

os níveis.


Utilizar formas relevantes de comunicação para uma maior colaboração e partilha de experiências,
recursos e boas práticas entre todos os membros da Rede Shalom e os Clubes de Shalom.



Animar para a participação nas inciativas da Rede Shalom e do Escritório da ONG – ONU.



Convidar colegas de trabalho e outras pessoas para unirem-se a nós na oração e ação, para responder
às necessidades urgentes de nossos tempos.

3. Promover educação e ação que enfrentem as causas mais profundas da injustiça


Utilizar uma práxis ou metodologia que inclua oração, educação, reflexão, ação e avaliação.



Facilitar a formação continuada de todos os membros de Shalom, especialmente das pessoas de
Contato e das representantes dos Ramos de Shalom, bem como de colegas e colaboradores.



Promover a participação na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU.



Lembrar as Mulheres e Meninas durante o mês de março, e participar dos Dias Internacionais da ONU
a) Dia Mundial do Meio Ambiente – 5 de junho
b) Dia Internacional da Paz – 21 de setembro
c) Dia dos Direitos Humanos – 10 de dezembro

Seminário Internacional de Shalom
19 de julho de 2015

