“VIVENDO O EVANGELHO”

REALIZAÇÕES DA SHARELIFE
EM 2016

Como comunidade católica, somos chamados a viver o Evangelho
de várias formas. Como indivíduos, podemos voluntariar o nosso
tempo ajudando a nossa comunidade paroquial ou usando os
nossos talentos para ajudar os mais necessitados. As nossas
paróquias providenciam programas que procuram tirar indivíduos
do frio, bancos alimentares, ou outros ministérios paroquiais que
requerem o nosso apoio. Há várias maneiras em que podemos
cumprir o chamamento do Evangelho para “nos amarmos uns aos
outros como eu vos amei”.

•

•

ajudou mais de 21 000 pessoas que lidam com stress,
ansiedade, crises pessoais, violência doméstica
e relações com problemas através das agências
Católicas de Serviço Familiar.

Na arquidiocese de Toronto, somos afortunados em ter a
campanha anual da ShareLife como forma de podermos
colectivamente expressar o nosso amor pelo próximo. Com o
nosso apoio generoso, 42 agências providenciam serviços sociais e
programas ministeriais de alta relevância para toda a comunidade,
levando a mensagem do Evangelho aos necessitados. Seja através
do aconselhamento a famílias que enfrentam a perda de um ente
querido ou da evangelização por todo o mundo, as agências da
ShareLife estão a preencher componentes importantes do nosso
Plano Católico Pastoral de Extensão na Justiça e no Amor.

•

o Campo Ozanam providenciou a experiência de uma
colónia de férias a mais de 600 rapazes provenientes
de famílias com deficuldades financeiros ou
domésticos.

Na encíclica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco nota que “Cada
indivíduo e cada comunidade cristã são chamados a ser um
instrumento de Deus para a libertação e promoção dos pobres,
assim como para permitir que sejam uma parte integrante da
sociedade”. As agências da ShareLife dão vida a esta mensagem, e
ao mesmo tempo que refletimos no seu trabalho, notamos o papel
importante que a Igreja Católica desempenha na nossa sociedade
ao cuidar dos necessitados. Estou grato pela forma como os
nossos paroquianos respondem ao chamamento para apoiar este
trabalho através do nosso apelo anual.

ATRIBUIÇÕES DA SHARELIFE
EM 2016

As nossas agências estão a desenvolver novos programas
e a melhorar serviços que possam ir ao encontro das
necessidades dos que pedem a sua ajuda. Este ano,
estamos a aumentar subsídios para apoiar o seu trabalho
e eu convido-vos a juntar-vos a mim para os ajudar através de uma
oferta sacrificial para a campanha da ShareLife de 2017. Mais do
que nunca, somos chamados a amar o nosso próximo e o nosso
apoio generoso à ShareLife é uma das formas de levarmos as mãos
de Cristo aos mais necessitados.Tal como podemos ler no livro dos
Provérbios, “Feliz é o homem generoso, aquele que alimenta o
pobre”. Obrigado por cuidarem dos necessitados através do apoio
à ShareLife.

•

angariou $12 065 419 de dólares na campanha anual
das Paróquias e recebeu um total superior a $13.7
milhões de dólares no esforço global da ShareLife.

VIVENDO O EVANGELHO
... dando aos mais necessitados.

VIVENDO O EVANGELHO
... dando aos mais necessitados.

Por favor, ofereça com
generosidade.

Obrigado pelo apoio
à ShareLife!

O seu donativo apoia as 42 agências da
ShareLife, assim como os beneficiários.

Campanha Paroquial 2017
Colectas dominicais para a ShareLife
2 de Abril | 7 de Maio | 4 de Junho

deu assistência a mais de 7 500 idosos vulneráveis e
marginalizados a terem acesso a serviços de apoio a
tarefas diárias e ligação comunitária.

Imigrantes e Refugiados
$492,667
• Projectos especiais $253,000
Administração $514,023 • •
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Agências de subvenções $616,201 •
• Serviços familiares
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Serviços para os Idosos •
$833,347
Angariação de fundos $984,991 •
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$3,886,885

sharelife.org

6%

Crianças e Jovens $1,080,342 •

7%

Pessoas com cuidados especiais $1,042,407 •

13%
7%
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•

Missões e desenvolvimento internacional
$1,500,000

6%

• Educação do Clero
$1,875,000

• Agência Católica de Caridade,
Apoio/Voluntariado
$878,862

Para mais informação sobre a forma como poderá fazer
uma contribuição financeira para a ShareLife, contacte a
sua paróquia ou:
1155 Yonge Street
Toronto, Ontario M4T 1W2
416-934-3411 ou 1-800-263-2595
www.sharelife.org
/ShareLifeCan

@ShareLifeCan

www.workingwonders.ca

Que Deus Nosso Senhor vos abençoe sempre.
Número de Registo de Instituição de Caridade 13063 2474 RR0001

Thomas Cardinal Collins
Arcebispo de Toronto

sharelife.org
A Comunidade católica e os seus auxiliares
respondem generosamente com justiça e amor.

INICIATIVAS DA CAMPANHA DA
SHARELIFE PARA 2017

SERVIÇOS FAMILIARES

$3,886,885

Catholic Family Services of Durham 		

$440,197

Catholic Family Services of Peel-Dufferin

$576,224

www.cfsdurham.com | (905) 725-3513 (Oshawa)
(905) 428-1984 (Ajax) | (905) 985-4221 (Port Perry)
www.cfspd.com | (905) 450-1608 (Brampton)
(905) 897-1644 (Mississauga)

Catholic Family Services of Simcoe County

A ShareLife irá distribuir $13.68 milhões de dólares
pelo trabalho das nossas agências em 2017 – com um
aumento de $485 700 dólares em verbas autorizadas
durante o ano anterior. O financiamento adicional irá:
•

•

•

•
•

•

•

um relacionamento com os idosos através de visitas
ao domicílio, de telefonemas e de ligar os idosos aos
recursos disponíveis nas suas comunidades.
•

apoiar a retenção e o engrandecimento da
administração das agências para poderem ir ao
encontro da procura de serviços.
manter serviços clínicos de aconselhamento a
famílias, dando aos clientes acesso a serviços no
mesmo dia sem consulta previamente marcada,
podendo assim reduzir ou eliminar a necessidade de
adicionar sessões de aconselhamento.
aumentar as competências vitais e de orientação aos
jovens em alojamentos provisórios. Estas medidas
de apoio ajudam os jovens a fazer uma mudança
positiva dos cuidados adoptivos a uma forma de vida
independente com serviços de treino, orientação e
cuidados.

•

oferecer assistência e apoio abrangendo idosos
isolados e marginalizados na cidade de Toronto.
Fornecer serviços compartilhados entre as agências
que levará ao melhoramento das eficiências
administrativas, da eficácia e da capacidade das
organizações. Actualmente, as agências estão a
partilhar recursos em administração financeira e em
serviços de recursos humanos, enquanto se explora
opções de tecnologia informativa. O St. Elizabeth
Service Trust serve como fornecedor de serviços a
este projecto;
ajudar as agências a criar a capacidade de avaliar
e relatar a eficácia e impacto dos programas e dos
serviços que assistem a demonstrar a importância do
financiamento da ShareLife;
apoiar a continuação de um projeto piloto que
ajude e alcance os idosos na Região de Peel e do
município de Simcoe. Trabalhando com as agências
Católicas de serviço familiar e as seis paróquias, esta
iniciativa procura ligar voluntários treinados a idosos
isolados e solitários. Os idosos terão apoio no seu
dia-a-dia e os voluntários cultivarão e alimentarão

apoiar a continuação de um projecto piloto para
testar a aplicação de uma abertura de reconciliação
com a dor para mães jovens vítimas de trauma e
de outras doenças mentais. O projecto procura
providenciar uma oportunidade para as mães jovens
de explorar a dor e de reconhecer o impacto no seu
funcionamento, criando assim a preparacão para
se envolverem na terapia de apoio à saúde física,
psicológica e espiritual, assim como ao bem-estar
social.
fornecer fundos ao Centro John Paul the Great na
paróquia de St. Augustine of Canterbury. O centro
ajuda a construir e transformar as vidas espirituais
daqueles que o frequentam, assim como proporciona
programas regulares extra-curriculares, actividades
para idosos e um grupo de apoio ao vício e à
prevenção da droga.

•

Fazendo uma oferta sacrificial na sua paróquia
—Colectas da ShareLife (2 de Abril, 7 de Maio,
4 de Junho) ou na internet na página www.sharelife.org

$1,603,213

www.cfstoronto.com | (416) 921-1163

Catholic Community Services of York Region

$485,788

www.ccsyr.org | (905) 770-7040

FertilityCare Toronto
(antigamente Marguerite Bourgeoys Family Centre)

$61,200

Natural Family Planning Association 		

$52,816

www.fertilitycare.ca | (416) 465-2868

www.naturalfamilyplanning.ca/toronto | (416) 481-5465

SERVIÇOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS

$1,042,407

Society of Sharing 		

$80,000

SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E JOVENS

$1,080,342

Camp Ozanam (St. Vincent de Paul) 		

$175,000

Covenant House Toronto 		

$500,000

Office of Catholic Youth 		

$170,000

Sancta Maria House 		

$40,142

Youth in Transition 		

$195,200

www.covenanthouse.ca | (416) 598-4898
www.ocytoronto.org | (416) 599-7676

(416) 934-3401

Our Place Community of Hope 		

$263,609

Saint Elizabeth Health Care 		

$45,000

Canadian Catholic Organization for Development
& Peace 		

$800,000

Silent Voice Canada 		

$230,126

Pastoral Mission Fund 		

$700,000

St. Bernadette's Family Resource Centre

$40,000

www.ourplacecommunityofhope.com | (416) 598-2919
www.saintelizabeth.com | (905) 940-9655

www.silentvoice.ca | (416) 463-1104 (Voz)
(416) 463-3928 (Teletipo)

www.stbernadettesfrc.org | (416) 654-9810

St. Michael's Homes / Matt Talbot Houses

$186,572

Street Haven at the Crossroads 		

$120,000

www.streethaven.com | (416) 967-6060

SERVIÇOS PARA IMIGRANTES
E REFUGIADOS

$492,667

Office for Refugees 		

$302,400
$190,267

www.archtoronto.org/refugee | (416) 645-0827

$741,291

Rosalie Hall 		

$81,719

www.cathcrosscultural.org | (416) 757-7010

Rose of Durham Young Parents Support Services

$269,591

Rose of Sharon Services for Young Mothers

$269,981

Vita Centre 		

$120,000

www.therose.ca | (905) 853-5514

www.vitamanor.org | (905)502-7933

www.devp.org | (416) 922-1592
(416) 934-0606 ext. 516

EDUCAÇÃO DO CLERO

$1,875,000

St. Augustine's Seminary of Toronto 		

$1,700,000

Serra House 		

$100,000

Redemptoris Mater Seminary 		

$75,000

www.staugustines.on.ca | (416) 261-7207

www.vocationstoronto.ca/serra.htm | (416) 968-0997

APOIO A AGÊNCIAS E A
DESENVOLVIMENTO DE VOLUNTÁRIOS
Catholic Charities of the Archdiocese of Toronto
www.catholiccharitiestor.org | (416) 934-3401

GRANTS-IN-AID

www.rosaliehall.com | (416) 438-6880

www.roseofdurham.com | (905) 432-3622 (Oshawa)
(289) 385-1160 (Ajax)

$1,500,000

(416) 264-9466

SERVIÇOS PARA PAIS SOLTEIROS
E ADOLESCENTES

deixando uma oferta do seu legado à ShareLife
incluída no seu testamento.

$600,000

www.providence.on.ca | (416) 285-3666

MISSÕES E DESENVOLVIMENTO
INTERNACIONAL

designando a ShareLife como fundo de caridade de
escolha na Campanha de Benificiência do seu local de
trabalho.

•

Providence Healthcare 		

$157,100

www.marycentre.com (416) 630-5533 (Toronto)
(905) 866-6300 (Brampton)

•

doando seguranças públicas negociáveis à ShareLife.

$55,000

www.loyolaarrupecentre.com | (416) 452-4875

Mary Centre 		

Catholic Crosscultural Services 		

•

LA Centre for Active Living 		

www.pointinc.org/sancta-maria-house | (416) 925-7333

respondendo ao apelo da ShareLife feito por correio –
enviando a oferta à sua paróquia.

pedindo à entidade patronal que iguale a sua
contribuição no local de trabalho para a campanha da
ShareLife.

$98,347

www.caheritage.org | (416) 365-3350

www.svdptoronto.org | (416) 364-5577

•

•

$833,347

www.societyofsharing.org | (416) 413-0380

Catholic Family Services of Toronto 		

www.stmichaelshomes.org | (416) 926-8267

FORMAS DE DOAR

$667,447

www.cfssc.ca | (705) 726-2503 (Barrie)
(705) 526-9397 (Midland)

SERVIÇOS PARA IDOSOS
Les Centres d'Accueil Héritage 		

Siga-nos no Facebook e no Twitter
/ShareLifeCan
@ShareLifeCan

$878,862
$878,862

$616,201

The deVeber Institute 		
Birthright Incorporated 		
Right to Life Association of Toronto 		
New Beginnings 		
Canadian Food for Children 		
Good Shepherd Centre 		
Ospedale cappellania 		
Sovvenzioni speciali stanziate da Catholic Charities

$8,500
$20,000
$40,000
$50,000
$85,000
$95,000
$200,000
$117,701*

Angariação de fundos		
Administração 		

$984,991
$514,023

* A Catholic Charities, com o apoio da ShareLife, forneceu bolsas comunitárias
adicionais para ajudar os famintos, os sem-abrigo, as crianças e jovens que
vivem na pobreza, as mulheres com problemas de saúde mental e o trauma
do aborto, as pessoas com deficiências e o ministério das prisões através dos
programas comunitários de reintegração.

