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Por ocasião da Semana Nacional de Prevenção e enfrentamento as drogas, que se dará nos 
dias 19 a 26 de Junho de 2020, a Pastoral da Sobriedade Nacional desenvolveu um Tema  
Geral para essa semana de comemoração, o qual foi escolhido pelo  Assessor Eclesiástico  
Nacional  Pe. Robério Camilo da Silva com aprovação da Coordenadora Nacional Denise  
Ferreira e todo o Conselho Diretor.  

 
Tema: “Sobriedade, Compromisso e amor”  
Lema: “Amai-vos também uns aos outros”  

 
A equipe de Coordenação Nacional realizará palestras em formato de lives com temas  
específicos.  

 
23 de Junho de 2020 às 19:00 hs – “Sobriedade na família”  
25 de Junho de 2020 às 19:00 hs – “Fortalecendo os fatores de proteção ao uso de drogas”  
 
Juntando a esse trabalho, a Pastoral da Sobriedade de muitas Dioceses e Paróquias também  
estarão desenvolvendo lives de palestras on line, no intuito de informar e fortalecer a todos,  
principalmente neste momento de grande crise de pandemia a qual o mundo todo está  
atravessando.  
 
Convidamos a todos os agentes e amigos em geral para que assistam e também divulguem  
essas lives nas Dioceses e Paróquias. ( Pouco antes do horário iremos enviar o link de acesso  
para assistirem.)  

 
Pedimos também que toda a igreja representada pelos Bispos, Padres e Diáconos na medida  
do possível que assistam e divulguem o trabalho dos agentes que irá ser desenvolvido  
durante essa semana, já que as drogas é um mal familiar e social que afeta pessoas em todo  
o mundo!  
 
Sem mais agradecemos a atenção, e rogamos as bênçãos de Deus sobre todos! 
Sobriedade e paz, só por hoje graças a Deus!!!  
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