Vivendo o Evangelho: Campanha da Paróquia de 2018
Domingos da Colecta da Sharelife
18 de Março/ 22 de Abril / 27 de Maio
Contacte a sua paróquia ou o Escritório da Sharelife
416.934.3411 ou 1.800.263.2595
sharelife.org

Insertos da ShareLife para o boletim
Neste folheto estão os anúncios para a campanha da ShareLife de 2018. Por favor, inclua-os no seu boletim
paroquial nas datas indicadas.
Estes anúncios explicam como os recursos da ShareLife estão a marcar a diferença nas nossas comunidades,
informando os paroquianos como os seus donativos estão a ajudar a trazer as mãos de Cristo para aqueles em
necessidade.
Estes anúncios estão também disponíveis em múltiplas línguas no nosso website, sharelife.org/public/resources
Por favor tome nota que os anúncios para o boletim não foram distribuídos este ano em papel, estando
disponíveis somente no nosso website.
Obrigado por tudo o que faz para a ShareLife!
Kris Dmytrenko
Director de Comunicações

Fevereiro de 2018
(Usar somente em 4 ou 11 de Fevereiro)
“Vivendo o Evangelho” confortando os enlutados
Sentindo-se muito deprimida, a Teresa frequentou uma clínica gratuita de aconselhamento, providenciada pelos
Serviços Católicos da Família do Condado de Simcoe. Durante a sessão, a Teresa disse que os seus sintomas
começaram à dez anos atrás, após a perda drástica de alguns membros de família. O clínico ajudou-la a
compreender como a dor ainda estava a afectá-la. Juntos, eles desenvolveram um plano para providenciá-la com
serviços adicionais. No fm da sessão, a Teresa sentiu que pela primeira vez ela podia ultrapassar a depressão. As
agências subsidiadas pela ShareLife estão a ajudar pessoas como a Teresa a encontrarem novamente a
felicidade.

Campanha da ShareLife na Paróquia –
18 de Fevereiro a 24 de Junho de 2018
PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA
18 de Fevereiro de 2018
“Vivendo o Evangelho” apoiando as agências da ShareLife
“Ao iniciarmos a nossa campanha da ShareLife, somos encorajados a “Viver o Evangelho”, em tudo o que
fazemos. Como é que demonstramos isso na nossa comunidade? Vivendo o Evangelho poderá signifcar
ajudarmos mães solteiras a cuidarem dos seus flhos recém-nascidos ou estarmos disponíveis para famílias que
estão a passar por difculdades ou acolhermos as famílias de refugiados na nossa comunidade. Por mais de 41
anos, inúmeras pessoas benefciaram da ajuda solidária oferecida pelas nossas agências. Por favor, apoie o nosso
apelo anual diocesano durante este tempo da Quaresma!” – Cardeal Thomas Collins, Arcebispo de Toronto
18 de Março é o Domingo da ShareLife.
Por favor, faça a sua contribuição.
SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA
25 de Fevereiro de 2018
“Vivendo o Evangelho” proporcionando para as vocações ao sacerdócio
“Vivendo e estudando no Seminário de Santo Agostinho trouxe bênçãos incalculáveis para a minha vida,” partilha
Mateus Gunnarson, um dos 80 seminaristas sob formação no campus adjacente ao Seminário de Santo
Agostinho e Seminário de Redemptoris Mater. O seminário não funcionaria sem o apoio generoso dos
benfeitores da ShareLife”. Ao apoiar a ShareLife, está a ajudar os nossos futuros padres a seguirem o
chamamento de Deus.
Domingo, 18 de Março é o Domingo da ShareLife.
Por favor, faça a sua contribuição.

TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA
4 de Março de 2018
“Vivendo o Evangelho” proporcionando para os jovens sem abrigo
Todas as noites, 6,000 pessoas em todo o Canadá, entre os 16 e 24, não têm aonde chamar casa. Isto representa
20 por cento do total da população sem abrigo. O programa apoiado pela ShareLife “Rights of Passage” na
“Convenant House” tem estado ativo em fazer uma diferença positiva na vida dos jovens sem abrigo em Toronto.
O programa emparelha os adolescentes com mentores, que os ajudam a desenvolver habilidades para a vida. Ao
apoiar a ShareLife, está a ajudar os jovens em risco a preparem-se para uma vida independente.
Domingo, 18 de Março é o Domingo da ShareLife.
Por favor, faça a sua contribuição.
QUARTO DOMINGO DA QUARESMA
11 de Março de 2018
“Vivendo o Evangelho” apoiando a ShareLife
Como é que “Vivemos o Evangelho” em relação aos outros quando as nossas vidas estão tão ocupadas? Para
alguns é o voluntariado na cozinha comunitária, ou pode ser cuidar de um membro familiar idoso. Se não
tivermos tempo para participar ativamente, podemos apoiar as várias agências da Sharelife, dentro da nossa
comunidade, que trazem as mãos de Cristo àqueles necessitados. No próximo domingo é a primeira coleta para
a ShareLife. Durante a próxima semana, pense na sua capacidade para “Viver o Evangelho” ajudando aqueles que
são vulneráveis e necessitados, e faça uma contribuição para a ShareLife.
O próximo domingo, 218 de Março, é o Domingo da ShareLife.
Por favor, faça a sua contribuição.
QUINTO DOMINGO DA QUARESMA (Domingo da ShareLife)
18 de Março de 2018
“Vivendo o Evangelho” localmente e ao redor do mundo
“É importante que continuemos a apoiar o apelo da ShareLife, para atender às carências dos marginalizados aqui
nas nossas comunidades e em todo o mundo. Às vezes, os resultados são óbvios e, às vezes, são invisíveis mas
fazem sempre uma diferença evidente nas vivas das pessoas que estamos a ajudar. Por favor, na sua oração de
hoje pense em ser solidário no Domingo da ShareLife.” – Cardeal Thomas Collins, Arcebispo de Toronto
Hoje é o Domingo da ShareLife, 18 de Março de 2018.
Por favor, faça a sua contribuição.

DOMINGO DE RAMOS
25 de Março de 2018
“Vivendo o Evangelho” apoiando a comunidade Surda
Imagine que era uma criança Surda e os seus pais e irmãos não sabiam a linguagem gestual. Os seus pais
poderiam fazer um gesto de uma forma rudimentar, mas como é que partilhas as tuas alegrias, medos e
necessidades? A Voz do Silêncio ensina a Linguagem Americana de Sinais e a cultura de Surdos às famílias, para
que possam partilhar a mesma linguagem. Diz um parente muito agradecido, “Estou muito entusiasmado com a
Voz do Silêncio porque o Programa de Comunicação da Família resgata as crianças da isolação social”. No ano
passado mais de 750 crianças Surdas e adultos receberam ajuda através dos programas apoiados pela Sharelife
na Voz do Silêncio.
22 de Abril é o próximo Domingo da ShareLife.
Por favor, faça a sua contribuição.
DOMINGO DA PÁSCOA
1 de Abril de 2018
“Vivendo o Evangelho” evangelizando a nossa fé no mundo em geral
A paróquia de Gia Lao está localizada na diocese montanhosa de Xuan Loc no Vietname. Os paroquianos, na
maioria pobres, trabalham nas quintas das encostas das montanhas. O Fundo Pastoral da Missão, com o apoio
da ShareLife, fez uma concessão única para que a paróquia pudesse adquirir recursos que de outra forma não
poderia obter. Isso inclui bíblias e hinários, juntamente com o treino para 60 catequistas, que cuidam da
preparação para o casamento e aulas de catequese. Com o seu apoio, a Igreja Gia Lao está a trazer a fé a uma
comunidade num mundo mais amplo.
22 de Abril é o próximo Domingo da ShareLife.
Por favor, faça a sua contribuição.
SEGUNDO DOMINGO DA PÁSCOA
8 de Abril de 2018
“Vivendo o Evangelho” através dos serviços imediatos da saúde mental
Os problemas de saúde mental podem escalar se não forem tratados rapidamente. É por isso que cinco das
agências dos Serviços Católicos da Família, na Arquidiocese de Toronto oferecem agora aconselhamento gratuito
e sem agendamento. Esta iniciativa pode muitas vezes atender às necessidades do cliente sem requerer
aconselhamento a longo prazo. Os clientes apresentam um aumento clínico signifcativo de confança na forma
como abordam os seus problemas. Ao apoiar a ShareLife, está a ajudar a restaurar a esperança aos que estão
em crise.
22 de Abril é o Domingo da ShareLife.
Por favor, faça a sua contribuição.

TERCEIRO DOMINGO DA PÁSCOA
15 de Abril de 2018
“Vivendo o Evangelho” ajudando as famílias em crise
Marcado por uma infância de abuso, o André tornou-se viciado nas drogas pesadas durante a sua adolescência.
Os próximos 20 anos foram passados dentro e fora da cadeia e no hospital. Ele fnalmente veio para as Casas de
São Miguel, uma agência subsidiada pela ShareLife que oferece um programa de residência para aqueles que
debatem-se com a dependência de substância. Agora sóbrio e equipado de estratégias, o André está feliz e a
construir uma vida nova. Ao apoiar a ShareLife, está a ajudar pessoas como o André a colocarem as suas vidas no
caminho certo.
No próximo Domingo, 22 de Abril, é o Domingo da ShareLife.
Por favor, faça a sua contribuição.
QUARTO DOMINGO DA PÁSCOA (Segundo Domingo da ShareLife)
22 de Abril de 2018
“Vivendo o Evangelho” proporcionando para aqueles em necessidade
“Um dos componentes centrais do nosso Plano Pastoral é o “Catholic Outreach in Justice and Love”. Como uma
comunidade católica, somos chamados a sermos as mãos e a face de Jesus nas nossas comunidades. Uma das
formas de fazer isso é através do nosso apelo anual da ShareLife, que proporciona recursos para as agências que
servem os pobres e marginalizados, não só na nossa arquidiocese, mas também em todo o mundo. A ShareLife é
uma forma evidente de podermos valorizar o Evangelho, de amarmo-nos uns aos outros tal como eu os amei em
ação, e convido todos os paroquianos a apoiar a missão do trabalho da igreja católica fazendo uma oferta para a
ShareLife.” – Cardeal Thomas Collins, Arcebispo de Toronto.
Hoje é o Domingo da ShareLife.
Obrigado, pela sua contribuição.
QUINTO DOMINGO DA PÁSCOA
29 de Abril de 2018
“Vivendo o Evangelho” acolhendo as famílias refugiadas ao Canadá
A Angie mudou-se para o Canadá para casar com um homem que conheceu online. Ele não era o que parecia:
ela foi vitima de abuso emocional e físico. Enquanto ele trabalhava, ela começou a frequentar aulas de língua nos
Serviços Católicos Interculturais. O pessoal de serviço do CCS conectou-a com um membro da equipa de
assentamento do programa feminino. A Angie recebeu o apoio que precisava para sair da sua relação violenta e
viver de forma independente, livre de abuso. A Angie é um dos mais 3000 clientes ajudados anualmente pelos
programas do CCS subsidiados pela ShareLife.
27 de Maio é o próximo Domingo da ShareLife.
Por favor, faça a sua contribuição.

SEXTO DOMINGO DA PÁSCOA
22 de Abril de 2018
“Vivendo o Evangelho” cuidando dos idosos
Desde que a Erica sofreu um acidente vascular encefálico, a sua mobilidade física fcou reduzida e impedia-a de
desfrutar de muitas actividades. Quando o LA o Centro para uma Vida Activa planeou uma viagem ao Festival do
Alho, a Erika fcou preocupada com o facto de que as suas incapacidades interferissem. Para surpresa dela, a
agência subsidiada pela ShareLife assegurou-a que a viagem era totalmente acessível para ela. Ela divertiu-se
imenso e sentia que as suas defciências tinham desaparecido. No ano passado, as agências apoiadas pela
ShareLife prestaram apoio a mais de 6,300 idosos.
27 de Maio é o próximo Domingo da ShareLife.
Por favor, faça a sua contribuição.
ASCENSÃO DO SENHOR
13 de Maio de 2018
“Vivendo o Evangelho” apoiando o bem-estar da saúde mental
Em 2016, mais de 2,000 pessoas acederam ao aconselhamento individual, de casal e de família nos Serviços
Católicos da Família de Peel-Duferin, uma agência subsidiada pela ShareLife. Muitas vezes, os clientes
procuraram por ajuda para abordar a depressão. Dado que a depressão substituiu a lesão da coluna, como a
razão número um para o absentismo no trabalho, estes serviços estão a ajudar os clientes a manterem os
postos de trabalho e a afastarem-se da miséria. Ao apoiar as agências da ShareLife como a CFS Peel-Duferin,
está a ajudar as pessoas a encontrarem a saúde e a felicidade.
27 de Maio é o próximo Domingo da ShareLife. Por favor, dê generosamente.
DOMINGO DE PENTECOSTE (Terceiro Domingo da ShareLife)
20 de Maio de 2018
“Vivendo o Evangelho” maximizando o impacto do seu donativo
Trabalhando com “St. Elizabeth HealthCare”, a ShareLife, por intermédio da “Catholic Charities”, implementou
uma iniciativa de serviços compartilhados que tem proporcionado apoio às agências nas áreas de recursos
humanos, serviços fnanceiros, e tecnologia da informação. Através desta iniciativa, as agências subsidiadas pela
ShareLife estão a assegurar que a quantia máxima recebida é direccionada para a linha da frente dos serviços
que providenciam.
O próximo Domingo, 27 de Maio, é o Domingo da ShareLife.
Por favor, dê generosamente.

DOMINGO DA TRINDADE
27 de Maio de 2018
“Vivendo o Evangelho” ajudando as famílias jovens a vencerem
A Camila estava a participar nos programas providenciados pelos Serviços de Rose e Sharon para Mães Jovens
quando ela e a flha foram expulsas da casa da família. Os conselheiros ajudaram-na a procurar por um
apartamento acessível e ela engravidou pela segunda vez. Apesar desses desafos, a Camila participou em todos
os programas disponíveis na Rose e Sharon. No fnal do ano, ela saiu uma mulher mais forte, com um plano para
atingir na vida o que ela quer para si e para as flhas. No ano passado, as agências subsidiadas pela ShareLife
que apoiam mães jovens, apoiaram mais de 1,000 clientes como a Camila e receberam o apoio para as suas
novas famílias.
Hoje é o Domingo da ShareLife.
Por favor, dê generosamente.
CORPO DE CRISTO
3 de Junho de 2018
“Vivendo o Evangelho” pela divulgação da saúde mental das crianças
O Jake escreveu uma história no 7º ano de escolaridade que fez o seu director fcar preocupado pois ele podia
prejudicar-se. O director chamou a mãe e recomendou que ela o levasse a ver um conselheiro nos Serviços
Comunitários Católicos da Região de York, uma agência subsidiada pela ShareLife. Enquanto que na primeira
sessão o menino estava muito calado, ele fnalmente revelou a sua tristeza e confusão sobre o divórcio dos seus
pais. Com a ajuda do conselheiro o Jake aprendeu como as outras crianças reagem a uma separação familiar, ele
fcou aliviado ao descobrir que o seu sofrimento era normal. O Jake começou a sentir-se muito melhor. Ao fazer o
seu donativo para a ShareLife, está a ajudar as crianças como o Jake a sararem e a encontrarem a felicidade.
Por favor, faça uma contribuição sacrifcal para a ShareLife através da sua paróquia, ou pelo website
sharelife.org
DÉCIMO SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO COMUM
25 de junho de 2017
“Vivendo o Evangelho” ajudando os jovens a reconstruirem as suas vidas
A Sara não conseguia viver com a sua mãe, então, começou a viver nas ruas com a tenra idade de 14 anos. Ela
veio de boleia até Toronto para viver com a sua prima que logo depois expulsou-a. Não tendo nenhum lugar para
ir, a Sara decidiu experimentar a Casa de Sancta Maria. Ela inicialmente odiou a estrutura e as regras. No entanto,
o pessoal de serviço conquistou a confança dela e ajudaram-na a regressar para a escola. No fnal da sua estadia,
ela restaurou a sua relação com a mãe. As agências subsidiadas pela ShareLife como a Casa de Sancta Maria
estão a ajudar jovens em risco a mudarem as suas vidas.
Por favor, faça uma doação sacrifcial para a ShareLife através da sua paróquia ou sharelife.org

DÉCIMO PRIMEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM
17 de Junho de 2018
“Vivendo o Evangelho” ajudando os idosos isolados
Em parceria com as Agências Católicas da Família e seis paróquias na Região de Peel e Condado de Simcoe, a
ShareLife está a subsidiar um projecto piloto que une os voluntários treinados aos idosos isolados e sós. Os
voluntários cultivam relações fazendo visitas ao domicílio, fazendo chamadas telefónicas e conectando os idosos
com os recursos comunitários. Através da sua generosidade , a ShareLife está a conectar esses idosos com o
apoio que eles precisam.
Por favor, faça uma doação sacrifcial para a ShareLife através da sua paróquia ou sharelife.org
DÉCIMO SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO COMUM
24 de Junho de 2018
“Vivendo o Evangelho” providenciando para os necessitados
“Sem você, a ShareLife não poderia cumprir a sua missão de Viver o Evangelho, providenciando para aqueles
com necessidade. Juntos estamos a fazer uma diferença real! A minha oração é que possamos continuar a
responder ao amor de Deus, saindo de nós próprios para procurar o bem dos outros.” – Cardeal Thomas Collins,
Arcebispo de Toronto
Por favor, faça uma doação sacrifcial para a ShareLife através da sua paróquia ou sharelife.org

