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Dopo aver raccontato la parabola del Buon Samaritano, Gesù chiede chi dei tre uomini sia stato il prossimo per
l'uomo incappato nelle mani dei briganti. Quando gli rispondono: “Chi ha avuto compassione di lui”, Gesù
replica: “Andate e fate altrettanto”. Depois de Jesus contar a parábola do Bom Samaritano, ele pergunta qual dos
três homens que encontraram a vítima dos assaltantes foi o seu próximo. Os seus ouvintes responderam, “Aquele
que teve misericórdia dele,” Jesus disse então, “Vai e faz o mesmo.”
Nós também encontramos pessoas que precisam da nossa ajuda. Algumas parecem ter necessidades mais óbvias,
como um sem-abrigo que procura uma refeição, enquanto outras são menos óbvias - uma família que está de luto
pela morte de um familiar, uma mãe jovem que cria um recém-nascido sozinha, ou alguém que sofre do vício do
álcool ou droga.
A história da Arquidiocese de Toronto, que já conta com mais de 177 anos, tem sido definida pela forma como
temos transmitido a mensagem desta parábola por toda comunidade. Um exemplo claro é o nosso apoio para com
a ShareLife.
A ShareLife foi estabelecida pelo Arcebispo Philip Pocock em 1976 como meio de financiar o trabalho das
agências de serviços sociais católicos. Hoje, mais de quarenta agências beneficiam do nosso apelo anual,
servindo todos independentemente da sua afiliação religiosa.
Estas agências ajudam famílias em crise, pessoas com necessidades especiais, idosos, crianças e jovens e
imigrantes e refugiados. Desenvolvem também projectos de justiça social pelo mundo fora, providenciando
alimentos a crianças em países em vias de desenvolvimento, e apoiando a formação de padres e diáconos que um
dia serão parte integral no ministério nas nossas paróquias.
A ShareLife é mais do que uma mera recolha de fundos; é a forma como trazemos as mãos de Cristo àqueles
que mais necessitam. Através da ShareLife, damos testemunho do amor que Deus tem por nós, da forma como
demonstrarmos a nossa misericórdia para com o próximo.
As necessidades dos nossos irmãos e irmãs em Cristo são cada vez maiores. De forma a dar continuidade ao
trabalho vital das nossas agências, é crucial para que consigamos atingir o objectivo da nossa campanha
paroquial de $13.8 milhões.
Ao atingirmos este objectivo, irá nos permitir que as nossas agências continuem a oferecer serviços terapêuticos
de apoio à saúde mental sem marcação prévia. Providenciaremos mais fundos para ajudar as vítimas de violência
doméstica. Nos certificaremos que as pessoas mais idosas não fiquem isoladas e no esquecimento. Ao apoiarmos
estas pessoas e muitas outras, estamos a cumprir a missão da ShareLife de “Viver o Evangelho dando a quem
mais precisa.”
É possível atingir o nosso objectivo, mas apenas com a vossa ajuda. Enquanto contempla as dádivas que Deus
lhe confiou, junte-se a mim em dar o que estiver ao seu alcance para a ShareLife.
Que Deus vos abençoe pela vossa generosidade.
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