Agir localmente


Participação no Clube





Membros






encontram-se regularmente para a
oração, educação e ação.
consideram assuntos de dimensão
global e que são relevantes para a vida.
decidem ações baseadas no Evangelho
e no Ensino Social da Igreja.
participam em ações internacional de
Shalom.
se comunicam e colaboram com
outros Clubes Shalom.





Plante um Poste da Paz
Promova a reciclagem
Seja voluntário
Ajude alunos com necessidades
especiais
Escreva para seus governantes
Promovem produtos de comércio justo
Conscientize as pessoas sobre questões
de preocupações global

Agir em solidariedade







Reflexão mensal IENS sobre
Solidariedade
Campanha Global de Educação
Campanha do Milênio para o fim da
Pobreza
Dia Mundial do Meio Ambiente
Dia Internacional da Paz
Dia Mundial dos Direitos Humanos

Agir em colaboração
Diversas ações constroem uma cultura de
paz e promovem justiça e integridade da
criação.





International Shalom Office
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via della Stazione Aurelia, 95, 00165 Roma, Italia
shalom@ssndroma.org www.gerhardinger.org
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Clubes

Membros do Clube

Visão

Clubes

Shalom é uma rede internacional

Comprometem-se

de Justiça, Paz e Integridade da Criação
das Irmãs Escolares de Nossa Senhora.

Membros




agem de tal forma que:

expressam valores e atitudes de
justice, paz e integridade da criação
em nível pessoal, comunitário,
nacional e internacional.
assumem uma postura profética
unindo suas vozes à daqueles que
lutam pela justiça e são uma voz
para os sem-voz em seus esforços
de promover a justiça.
(Documento de Shalom )

com a

visão de Shalom.



São colegas, alunos e amigos das
Irmãs Escolares de Nossa Senhora.



Estão Comprometidos na construção
de um mundo mais justo e
verdadeiramente humano.



São convidados a unirem-se para
trabalhar pela justiça, paz e
integridade da criação.



Formam clubes com o
acompanhamento e apoio da pessoa
de contato local de Shalom contact
person.

Fomentam

um estilo de vida
baseado em valores evangélicos numa
perspectiva global.

Examinam

assuntos críticos de
preocupação global.

Assumem ações

que levam



a reconciliação



a solidariedade com os oprimidos,



a promoção da dignidade humana,



a colaboração para salvaguardar a
Terra,
estabelecer uma cultua de paz.



