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Ella, com 17 anos, estava grávida e sem opções.
Não tinha o apoio, nem dos pais, nem do pai do seu filho. Uma amiga falou-lhe no 
Rosalie Hall. Aqui encontrou um abrigo carinhoso, alimentação nutritiva, aprendeu 
como ser melhor mãe, e acabou o ensino secundário pois teve quem a ajudasse a 

ficar com a criança. Ella e o seu filho Darius são hoje felizes e saudáveis, 
e é porque você escolheu viver o Evangelho, apoiando a Sharelife.

Ella was 17, pregnant and out of options.
Her parents were unsupportive, as was her child’s father. A friend told her about Rosalie Hall. 

Here she found a welcoming home, received nutritious meals, learned parenting skills, 
and earned her high school diploma with the help of childminding. Ella and her son Darius are 

happy and healthy today, and it’s because you chose to live the Gospel by supporting ShareLife.



Como eu posso ajudar?
• Dando na paróquia. As colectas da ShareLife 

serão nos dias 29 de Março, 3 de Maio e 7 de 
Junho

• Doando de forma segura na internet através 
do site sharelife.org

• Contribuindo através de pagamentos 
pré-autorizados ou electronicamente da sua 
conta bancária

• Dê oferta de títulos ou de acções. Para 
obter mais informação, contacte a ShareLife 
ligando para o 1-800-263-2595 ou 
slife@archtoronto.org

How Can I Help?
• Give at your parish. ShareLife Sunday 

collections will take place March 29, May 3 
and June 7

• Donate securely online at sharelife.org

• Contribute through pre-authorized giving or 
online banking

• Make a gift of securities. To learn more, 
contact ShareLife at 1-800-263-2595 or 
slife@archtoronto.org

Precisamos de si mais do que 
nunca
Ao apoiar a ShareLife, leva as mãos de Cristo a quem 
mais precisa. O seu contributo ajuda mais de 40 
agências, tanto na nossa comunidade como ao redor 
do mundo, servindo todos sem distinção de religião ou 
credo.

O nosso objectivo para a campanha paroquial da 
ShareLife de 2020 é $13,8 milhões. Visto que existe 
cada vez mais pessoas que dependem das agências da 
ShareLife, precisamos da sua ajuda para alcançar esse 
objectivo.

You’re Needed More Than Ever
By supporting ShareLife, you bring the hands of Christ 
to those in need. Your contribution supports over 40 
agencies in your community and around the world, 
serving people of all faiths.

Our 2020 ShareLife Parish Campaign goal is $13.8 
million. Given that more people are relying on ShareLife 
agencies today than ever before, we need your help to 
reach this goal.



A força dos números
No ano passado as agências da ShareLife 
ajudaram 140,000 pessoas localmente no 
ano passado, e muitas mais pelo mundo fora. 
Dadores generosos como você:

• Permitiram que 20,000 clientes recebessem 
cuidados de saúde mental acessíveis através 
de agências de serviços familiares

• Deram apoio à dignidade de 11,500 idosos

• Facilitaram a chegada de 532 refugiados 
através do Gabinete de Refugiados da 
Arquidiocese de Toronto

• Investiram no futuro da nossa Igreja, 
apoiando 85 seminaristas no Seminário de 
Sto. Agostinho e Seminário Missionário de 
Redemptoris Mater

Strength in numbers
ShareLife agencies helped 140,000 people 
locally last year, plus countless more around 
the world. Generous donors like you:

• enabled 20,000 clients to receive affordable 
mental health care through family service 
agencies 

• provided dignified support to 11,500 seniors

• facilitated the arrival of 528 refugees through 
the Office of Refugees of the Archdiocese of 
Toronto

• invested in the future of our Church by 
supporting 85 seminarians at St. Augustine’s 
Seminary and Redemptoris Mater 
Missionary Seminary.

O seu passado veio ao de cima
Nadia aproximava-se dos 50 anos e ainda não sabia quem era, nem o que queria. 
O seu casamento tinha terminado e o trauma relacionado com o abuso físico que 
tinha sofrido enquanto criança ressurgiu. Sentiu-se sozinha, abandonada e sem 
esperança.

Foi-lhe referido um terapeuta nos Serviços Familiares Católicos de Peel-Dufferin 
(CFSPD). Sentiu-se aliviada pois sentiu-se suficientemente segura para falar do seu 
passado. Este passo deu-lhe a confiança para se juntar a outros programas do CFSPD.

Nadia agradece a todos os dadores da ShareLife, que permitem ao CFSPD oferecer 
os seus programas a todos, independentemente da sua capacidade financeira. 
Sente-se agora renovada, fortalecida e resiliente e está a reescrever a sua própria 
narrativa - uma história nova.

Her past came to the surface
Approaching 50, Nadia didn’t know who she was or what she wanted. Her marriage 
had ended, and trauma from physical abuse she experienced as a child came to the 
surface. She felt alone, abandoned and hopeless.

She was referred to a counsellor at Catholic Family Services of Peel-Dufferin 
(CFSPD). It felt liberating for her to feel safe enough to talk about her past. This 
breakthrough led her to join other wellness programs at CFSPD.

Nadia is grateful for ShareLife donors, who enable CFSPD to offer their programs to 
everyone, regardless of financial means. Feeling renewed, empowered and resilient, 
she is rewriting her narrative – a new story.



Responsabilidade e Contabilização
Tratamos cada oferta como um acto de confiança quase sagrado. 
Ao manter os nossos custos administrativos e de angariação de 
fundos nos 11% asseguramos que é dado o máximo possível às 
nossas agências.

Responsible and Accountable
We treat every gift as a sacred trust. By keeping our administrative 
and fundraising costs at 11%, we ensure the maximum amount goes 
to the work of our agencies.

“Eu sei como isso é”
Dave tinha 13 anos quando lhe foi diagnosticado esquizofrenia. 
Lembra-se de ser um momento escuro na sua vida. Durante anos, 
saltou de casas de acolhimento para hospitais, para centros de dia, 
para programas de tratamento.

Agora com 42, Dave sente que pertence no Our Place Community 
of Hope. Amado pelos funcionários, voluntários e outros como 
ele, tem-se tornado num defensor fervoroso para a mudança de 
perspectivas sobre saúde mental.

Foto: Um membro de Our Place Community of Hope

“I know what it’s like”
Dave was 13 years old when he was diagnosed with schizophrenia. 
He recalls it was a dark time in his life. For years, he bounced from 
group homes to hospitals, to drop-in centres, to treatment programs.

Now, at 42, Dave has found belonging at Our Place Community 
of Hope. Loved by staff, peers and volunteers, he has become a 
passionate advocate for changing perspectives on mental health.

Pictured: A member of Our Place Community of Hope
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Faça-o mensalmente
Ofertas pré-autorizadas apoiam as nossas agências 
ao longo de todo o ano, e torna o planeamento 
do seu orçamento familiar mais fácil. Quando 
subscreve este serviço, as contribuições mensais 
são automaticamente levantadas da sua conta à 
ordem. Para obter mais informação, dirija-se ao 
cartório paroquial. Pode também registar-se para dar 
ofertas mensais através do seu cartão de crédito em 
sharelife.org.

Make it Monthly
Pre-Authorized Giving (PAG) supports our agencies 
year round, while making budgeting easier for you. 
When you subscribe, monthly contributions are 
automatically withdrawn from your chequing account. 
Ask your parish office for more information. You 
can also register to give monthly by credit card at 
sharelife.org.


