Março de 2018
Estimado dador,
“Se desejamos dar o nosso contributo eficaz para a mudança da história, gerando verdadeiro
desenvolvimento, é necessário escutar o grito dos pobres e comprometermo-nos a erguê-los do seu
estado de marginalização”.
- Papa Francisco, Mensagem para o I Dia Mundial dos Pobres
Enquanto comunidade católica, somos chamados a personificar uma fé que age. Na Arquidiocese de
Toronto, temos respondido a este chamamento de várias formas distintas ao longo da nossa história,
que já conta com mais de 175 anos. O nosso primeiro Bispo Michael Power faleceu de Tifo enquanto
cuidava das necessidades dos imigrantes Irlandeses que tinham escapado à Grande Fome. Dez anos
depois, o Bispo Charbonnel convidou as irmãs de São José a estabelecerem as Casas de Providência
(Houses of Providence) que continuam a servir a comunidade hoje com os Cuidados de Saúde de
Providência (Providence Healthcare). Existem muitos serviços essenciais na nossa Arquidiocese: a
Covenant House, o hospital de São Miguel, o hospital Geral de Scarborough e o Centro do Bom Pastor
(Good Shepard Centre), cujas origens remontam à igreja Católica ou ordens religiosas.
Demonstramos também o nosso compromisso ao bem comum, através de coletas especiais que apoiam
programas importantes na nossa Arquidiocese e no resto do mundo. Os nossos paroquianos
respondem generosamente a apelos para apoio humanitário e às necessidades da igreja local,
nacional e internacional.
Fazem isto tudo, para além de muitos atos de apoio comunitário que acontecem nas nossas paróquias,
como os bancos alimentares ou os programas de abrigo (Out of the Cold), onde os paroquianos ouvem
o chamamento do nosso Pai Santo para escutarmos o grito dos pobres. Gerações de fiéis,

através do seu compromisso para com as organizações católicas, têm tornado as nossas comunidades
mais acolhedoras e trazido mais compaixão às mesmas, sem grande alarido. Não pedem nada em troca,
no entanto, devemos-lhes a nossa gratidão.
Em 976, o Arcebispo Pocock estabeleceu a campanha da ShareLife na Arquidiocese de Toronto como
forma de apoiar as agências católicas que servem a comunidade. Hoje, mais de quarenta agências
recebem financiamento através do nosso apelo anual, providenciando serviços às famílias em
crise, pessoas com necessidades especiais, os mais idosos, as crianças e jovens, os imigrantes e
refugiados. Estas agências ajudam também os mais marginalizados, desenvolvendo projetos de justiça

social numa maior escala, enviam alimentos para crianças em países em desenvolvimento e apoiam a
formação de padres e diáconos que irão servir as nossas paróquias no futuro. Apoiar a
campanha da ShareLife é mais do que uma simples recolha de fundos: é como levar as mãos de Cristo
a quem precisa tanto aqui como no resto do mundo.
A generosidade dos nossos paroquianos resultou numa campanha bem-sucedida da ShareLife em
2017, sendo mesmo o ano com maior contributo paroquial da nossa história. Contudo, e
apesar do sucesso da campanha, tivemos um défice devido ao aumento de fundos distribuídos a cada
agência nos últimos dois anos. O objetivo da nossa campanha está a aumentar, assim como as
necessidades da nossa comunidade e, como tal, é necessário aumentar os recursos das nossas agências
para que as mesmas possam dar resposta.
Em 2018, estabelecemos como objetivo $13.6 milhões para a nossa campanha paroquial, um
aumento de quase um milhão em relação ao ano de 2017. Atingir este resultado permitir-nos-á
expandir os serviços existentes e desenvolver novos programas para servir quem vem às nossas
agências à procura de auxílio. O nosso novo projeto para idosos que leva voluntários para assistir
aqueles que vivem independentemente nos seus últimos anos é um exemplo duma iniciativa
desenvolvida através duma parceria entre as comunidades paroquiais e as nossas agências de
Serviços Familiares Católicos. Recursos adicionais são precisos para servir mais pessoas nos próximos
anos.
Acredito que podemos atingir o nosso objetivo global, mas apenas com a vossa ajuda. Convidovos a juntarem-se a mim, fazendo este sacrifício e doando à campanha de 2018 da ShareLife. Juntos
podemos apoiar as necessidades dos mais marginalizados nas nossas comunidades, ajudando-os para
que possamos “viver o Evangelho, dando aos que mais precisam”.
Ao contemplar as bênçãos que possa ter, por favor pondere sobre a vossa contribuição para
com a ShareLife da melhor forma possível. Que Deus abençoe a vossa generosidade.
Vosso em Cristo,

Thomas Cardinal Collins
Arcebispo de Toronto

