
	

 
 
 
 

Vivendo o Evangelho: Campanha Paroquial de 2020 
Domingos da Colecta Sharelife 
29 de Março / 3 de Maio / 7 de Junho 
Anúncios ShareLife para o boletim paroquial   
 
Neste folheto estão os anúncios para a campanha da ShareLife de 2020. Por favor, inclua-os no seu boletim 
paroquial nas datas indicadas. 
 
Para além de mensagens semanais que deverão começar no primeiro Domingo da Quaresma, incluímos 
também anúncios que poderão ser utilizados em qualquer altura durante o mês de Fevereiro.  
 
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 por via da internet.  
 
Obrigado por tudo o que faz pela ShareLife! 
 
Kris Dmytrenko 
Director de Comunicações 
 

 
	 	



	

Fevereiro de 2020 
 
Como é que a sua oferta ao ShareLife tem feito a diferença? 
 
Graças a generosidade de dadores como você, as agências ShareLife ajudaram 140.000 pessoas localmente 
no ano passado. A sua oferta : 
 
• possibilitou que 20.000 clientes recebessem cuidados de saúde mental a um preço acessível através das 
agências de serviços familiares.  
• deu apoio com dignidade a 11.500 idosos 
• facilitou a chegada de 528 refugiados através do Gabinete de Refugiados da Arquidiocese de Toronto 
• investiu no futuro da nossa Igreja, apoiando 85 seminaristas no Seminário de Stº Agostinho e no 
Seminário Missionário Redemptoris Mater 
 
Obrigado por apoiar a ShareLife! 
 

Nota para as paróquias: Podem modificar o anúncio abaixo de forma a reflectir as necessidades de 
voluntariado ShareLife na sua campanha paroquial.  
 
Seja um voluntário ShareLife na nossa paroquia 
 
Ajudar com a campanha ShareLife na nossa paroquia é uma excelente forma de viver o Evangelho, 
ajudando os mais necessitados. Ser voluntário requer um pequeno investimento de tempo durante a 
temporada activa da ShareLife, entre Janeiro e o fim de Julho. Visite sharelife.org/volunteer para aprender 
mais sobre a ShareLife e as diversas formas em que pode ajudar. Registe-se online em 
www.surveymonkey.com/r/ShareLife ou peça mais informação no cartório sobre como pode fazer mais. 
 
Obrigado por apoiar a ShareLife! 
 

Nota: As paróquias que participam no programa por via do correio podem usar o seguinte anúncio em 
qualquer momento da campanha.   
 
Apoiar a ShareLife através de donativos pré-autorizados  
 
Donativos mensais pré-autorizados (PAG) são uma forma fácil de dividir a sua contribuição para a 
ShareLife ao longo do ano. O pacote ShareLife que recebeu no correio, inclui o formulário onde pode 
seleccionar a opção PAG. Simplesmente tem de enviar um cheque nulo com folha preenchida para o seu 
cartório paroquial ou deixa-la no cesto do ofertório em qualquer altura. Contacte a ShareLife através de 
slife@archtoronto.org ou 416-934-3411 caso tenha alguma duvida sobre donativos pré-autorizados para a 
ShareLife.    
 
Obrigado por apoiar a ShareLife! 
 

  



	

 
Campanha Paroquial ShareLife – 1 de Março a 31 de Julho de 2020 

PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA 
1 de Março de 2020 
 
Vivendo o Evangelho partilhando as nossas bênçãos.  
 
“As necessidades dos nossos irmãos e irmãs em Cristo são cada vez maiores. Para que as agências ShareLife 
possam continuar o seu trabalho vital, é crucial alcançar o objectivo da nossa campanha paroquial de $13.8 
milhões. É possível lá chegar, mas somente com a sua ajuda. Enquanto contempla as bênçãos que Deus lhe 
confiou, junte-se a mim em dando ao ShareLife aquilo lhe for possível.”  
– Cardeal Thoms Collins 
 
29 de Março é o Domingo da ShareLife. Por favor, dê com generosidade. 
 

SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA 
8 de Março de 2020 
 
ShareLife: Representa quem somos! 
 
Desde a fundação da nossa Arquidiocese há 178 anos que as agências Católicas têm servido aqueles entre 
nós que sofrem de pobreza, doença ou encontram-se marginalizados – é quem somos enquanto Católicos 
na Arquidiocese de Toronto! Damos continuação a este legado através do ShareLife, que financia mais de 
40 agências que por sua vez providenciam cuidados incondicionais, independentemente da filiação religiosa 
de quem ajudam.  
 
29 de Março é o Domingo da ShareLife. Por favor, dê com generosidade. 
 

TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA 
15 de Março de 2020 
 
Vivendo o Evangelho ajudando jovens mães 
 
Kristen tinha 17 anos quando descobriu que estava grávida. Preocupada que não poderia terminar o ensino 
secundário, dirigiu-se à organização Rose of Sharon (Rosa da Sharon). Através desta agência, financiada 
pelo ShareLife, foi lhe possível focar no seu trabalho escolar, pois teve acesso a serviços de infantário. 
Kristen terminou o liceu e logo de seguida foi aceite no curso de administração médica no Seneca College. 
“Sem a Rose of Sharon,” diz a Kristen, “nunca poderia crer que o ensino pós-secundário seria uma 
possibilidade.” 
 
29 de Março é o Domingo da ShareLife. Por favor, dê com generosidade.  
 



	

QUARTO DOMINGO DA QUARESMA 
22 de Março de 2020 
 
Como posso “Viver o Evangelho” quando tenho uma vida tão preenchida? 
 
Muitas pessoas ajudam os mais necessitados, voluntariando em organizações locais. Mas caso a sua agenda 
não lhe permita fazê-lo, pode ainda assim ter um grande impacto na sua comunidade ao apoiar as agências 
financiadas pela ShareLife. No próximo Domingo, teremos a primeira colecta ShareLife. Durante a próxima 
semana, por favor reflicta na sua capacidade para “Viver o Evangelho” fazendo um donativo pela ocasião da 
Quaresma e em jeito de penitência para a campanha ShareLife. 
 
O próximo domingo, 29 de Março, é o Domingo da ShareLife. Por favor, dê com 
generosidade. 
 

QUINTO DOMINGO DA QUARESMA – 1º Domingo da ShareLife 
29 de Março de 2020 
 
Vivendo o Evangelho localmente e ao redor do mundo 
 
“No passado ano, a sua generosidade para com o ShareLife, permitiu ajudarmos mais de 140.000 pessoas 
localmente e muitas mais pelo mundo fora. Agradecemos a todos que nos permitiram ajudar tantas pessoa 
a viver o amor e compaixão de Deus.” 
- Cardeal Thomas Collins 
 
Hoje é o Domingo da ShareLife. Por favor, dê com generosidade. 
 

DOMINGO DE RAMOS 
5 de Abril de 2020 
 
Vivendo o Evangelho ajudando os mais idosos a manter a sua independência.  
 
Marie teme o dia quando já não poderá cuidar mais do seu marido, que está a sofrer de perdas de memória. 
Preocupa-se quando pensa que terão de se mudar para um lar de terceira idade, onde talvez não possam 
viver juntos. Marie descobriu Les Centres d’Accueil Héritage (CAH ou Centros de Acolhimento Heritage), 
uma agência financiada pelo ShareLife, que oferece serviços a idosos francófonos que se encontram na sua 
situação. Marie sente-se agora tão aliviada ao saber que com o apoio de CAH, eles poderão continuar a viver 
juntos na sua própria casa.  
 
3 de Maio é o próximo Domingo da ShareLife. Por favor, dê com generosidade. 
 

DOMINGO DA PÁSCOA 
12 de Abril de 2020 
 
Vivendo o Evangelho apoiando as vocações 
 
“A ajuda financeira providenciada pelo povo de Deus através do ShareLife é uma parte significativa da 
minha vocação. Sem o ShareLife, não me teria sido possível terminar os meus estudos e dar continuação à 
minha formação. Muito obrigado por ter sido instrumento nas mãos de Deus e da sua igreja, para que a Sua 
Palavra se pudesse tornar realidade na minha vocação”  
-Diácono André Luís de Lima, padre em formação no Seminário Missionário Redemptoris Mater 
 
3 de Maio é o próximo Domingo da ShareLife. Por favor, dê com generosidade. 
 



	

SEGUNDO DOMINGO DA PÁSCOA 
19 de Abril de 2020 
 
Vivendo o Evangelho através de serviços imediatos da saúde mental 
 
Os problemas de saúde mental podem aumentar 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 
significativo de confiança na forma como abordam os seus problemas. Para algumas agências, a única fonte 
de financiamento para este programa tão importante é o ShareLife. É graças ao seu apoio que não fica 
ninguém por atender devido à sua incapacidade de pagar. 
 
3 de Maio é o próximo Domingo da ShareLife. Por favor, dê com generosidade. 
 

TERCEIRO DOMINGO DA PÁSCOA 
26 de Abril de 2020 
 
Vivendo o Evangelho dando as bem-vindas aos recém-chegados ao Canadá  
 
A família Dia Desso viu-se obrigada a fugir do seu país, a Costa de Marfim, devido à guerra civil. Foram à 
procura de segurança no país vizinho, o Gana, onde conheceram uma equipa do Gabinete de Refugiados da 
Arquidiocese de Toronto (Refugees of the Archdiocese of Toronto (ORAT)). A ORAT, uma agência 
financiada pelo ShareLife, facilitou o processo de acolhimento a refugiados por indivíduos privados por 
parte da paróquia do Bom Pastor em Thornhill. Encontram-se agora melhor que bem! O pai adora o seu 
trabalho enquanto condutor de empilhadoras, a mãe fica em casa com o seu menino de um ano e as suas 
filhas são bem-sucedidas na escola. Foi graças ao seu apoio que a família Dia Desso pode orgulhosamente 
viver no Canadá. 
 
No próximo Domingo, 3 de Maio, é Domingo da ShareLife. Por favor, dê com generosidade. 
 

QUARTO DOMINGO DA PÁSCOA – Segundo Domingo da ShareLife 
3 de Maio de 2020 
 
Vivendo o Evangelho pondo a fé em acção 
 
“A teoria passa à prática através do ShareLife. É a forma como legitimamos e mostramos a integridade da 
nossa vida cristã: não com palavras mas por intermédio do amor que partilhamos de forma prática. É isto 
que fazemos com o ShareLife.” – Cardeal Thomas Collins 
 
Hoje é o Domingo da ShareLife. Obrigado pela sua generosidade. 
 



	

QUINTO DOMINGO DA PÁSCOA 
10 de Maio de 2020 
 
Vivendo o Evangelho ajudando os viciados  
 
Após a morte de um amigo próximo, Alex virou-se para as drogas pesadas para escapar à sua realidade. 
Nem com o casamento e nascimento do filho deixou de recorrer à droga. Apercebendo-se do efeito que o 
seu vício estava a ter no seu filho, procurou ajuda junto de St. Michael’s Homes (Casas de S.Miguel) uma 
agência financiada pelo ShareLife. Completou o seu plano de tratamento e o fruto da sua recuperação é 
poder estar presente junto da sua família. Alex acredita que a sua vida foi salva graças ao St. Michael’s 
Homes. 
 
7 de Junho é o próximo Domingo da ShareLife. Por favor dê com generosidade. 
 

SEXTO DOMINGO DA PÁSCOA 
17 de Maio de 2020 
 
Vivendo o Evangelho apoiando os ministérios juvenis nas nossas paróquias 
 
Qual a diferença que formação faz para os nossos ministros jovens? Considere que, colectivamente, os mais 
de quarenta ministros jovens da Arquidiocese de Toronto têm impacto na vida de milhares de jovens e as 
suas famílias. O Gabinete de Juventude Católica (OCY), financiado pela ShareLife, visita paróquias e dá 
ferramentas aos ministros jovens e facilita a criação de contactos- incluindo o dia de formação diocesana 
onde mais de 200 ministros e voluntários estão presentes. A OCY assegura que haverá uma igreja vibrante 
para as gerações futuras.  
 
7 de Junho é o próximo Domingo da ShareLife. Por favor dê com generosidade. 
 
ASCENSÃO DO SENHOR 
24 de Maio de 2020 
 
Vivendo o Evangelho apoiando a comunidade Surda 
 
Imagine que é uma criança surda e os seus pais e irmãos não sabem linguagem gestual. Os seus pais 
poderiam fazer um gesto de uma forma rudimentar, mas como é que partilha as suas alegrias, medos e 
necessidades? A Voz do Silêncio (Silent  Voice), uma agência ShareLife, ensina linguagem gestual 
Americana (ASL)  e a cultura de Surdos às famílias   para que  possam partilhar uma língua comum. Diz um 
pai muito agradecido, “Estou muito entusiasmado com a  Voz do Silêncio porque o Programa de 
Comunicação da Família resgata as crianças da isolamento social”. No ano passado mais de 700 crianças 
surdas e seus familiares receberam ajuda através da Voz do Silêncio. 
 
7 de Junho é o próximo Domingo da ShareLife. Por favor dê com generosidade. 
 



	

DOMINGO DE PENTECOSTES 
31 de Maio de 2020 
 
Cada oferta ao ShareLife é uma dádiva de confiança sagrada 
 
No ShareLife, temos orgulho em ser responsáveis e em podermos ser responsabilizados pelas nossas acções 
por si, os nossos dadores generosos. Ao mantermos os nossos custos administrativos baixos, rondando os 
11% - um dos mais baixos do sector de organizações sem fins lucrativos- asseguramos que o máximo 
possível dos nossos fundos são investidos no trabalho vital das nossas agências.   
 
7 de Junho é o próximo Domingo da ShareLife. Por favor dê com generosidade. 
 
DOMINGO DA TRINDADE – Terceiro Domingo da ShareLife 
7 de Junho de 2020 
 
Vivendo o Evangelho apoiando casais 
 
Phil e Helen estavam casados há três anos e aguardavam a chegada do seu primeiro filho quando Phil 
revelou o seu segredo : já tinha um filho de um anterior relacionamento. Sentindo-se traída pela 
desonestidade do seu marido, Helen descobriu que a Catholic Family Services of Toronto (Serviços 
Familiares Católicos de Toronto) oferecia serviços de aconselhamento matrimonial a um preço acessível. 
Juntos participaram em mais de dez semanas de terapia, onde aprenderam o valor de arriscarem-se a ser 
sinceros, em vez de ofuscar a verdade na tentativa de manter a paz. Phil e Helen encontraram um novo 
sentido de confiança enquanto casal e sentiram-se mais uma vez animados com a chegada do seu bebé. 
  
Hoje é Domingo da ShareLife. Obrigado pela sua generosidade. 
 
CORPO DE CRISTO 
14 de Junho de 2020 
 
Vivendo o Evangelho apoiando jovens em risco 
 
Quando tinha 18 anos, Rodrigo encontrava-se preso numa instituição prisional juvenil, sem saber o que o 
futuro lhe aguardava. Aquando da sua libertação, indicaram-lhe a Covenant House, que o emparelhou com 
um funcionário especializado na transição da vida prisional para a vida civil. Juntos desenvolveram um 
plano que incluía sessões de aconselhamento regulares e inscrever-se num programa escolar alternativo. De 
regresso a casa, Rodrigo vê agora o seu futuro repleto de possibilidades.  
 
Por favor, faça uma doação penitencial para a ShareLife através da sua paróquia ou 
sharelife.org 
 



	

DÉCIMO SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO ORDINÁRIO 
21 de Junho de 2020 
 
Vivendo o Evangelho apoiando as missões no hemisfério sul 
 
O Pastoral Mission Fund (Fundo Pastoral Missionário) apoia mais de 226 projectos em 25 países no 
hemisfério sul. Projectos como aqueles administrados pelas Irmãs Missionárias da Sociedade de Maria na 
vila Colombiana remota de El Pozon. Nesta vila, marcada por homicídios e desaparecimentos, as irmãs dão 
comer, formação profissional e esperança – através de reuniões de oração, aulas para o Crisma e estudos 
bíblicos. Uma bolsa dada pelo Fundo Pastoral Missionário tem permitido às irmãs darem continuidade ao 
seu importante trabalho pastoral e missionário.  
 
Por favor, faça uma doação penitencial para a ShareLife através da sua paróquia ou 
sharelife.org 
 

DÉCIMO TERCEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM 
28 de Junho de 2020 
 
Vivendo o Evangelho apoiando idosos isolados 
 
Marta, de 72 anos e recentemente viúva, mudou-se da Argentina para Toronto para viver junto do seu filho 
e nora. Sentiu tanta dor que rapidamente se tornou uma reclusa, deixando de sair de casa. Seguindo a 
sugestão da sua família, Marta começou a participar no grupo da Idade Dourada (Golden Age) no centro 
Familiar de S. João Paulo o Grande (St. John Paul the Great Family Centre), uma agência financiada pelo 
ShareLife. No centro, formou novas amizades e gostou imenso de interagir com as irmãs religiosas que 
organizam o programa. Sente alegria em viver novamente e é agora tão activa que a família lhe pergunta 
porque nunca pára em casa! 
 
Por favor, faça uma doação penitencial para a ShareLife através da sua paróquia ou 
sharelife.org 
 

QUARTO DIA DOMINGO DO TEMPO COMUM 
5 de Julho de 2020 
 
Vivendo o Evangelho maximizando o impacto do seu donativo 
 
Administrada pela SE Health, a Iniciativa de Serviços Partilhados (Shared Services Initiative), apoia 
agências financiadas pela ShareLife nas áreas de recursos humanos, serviços financeiros e informação e 
tecnologia. As agências que participam melhoram a qualidade, competência e eficácia do seu trabalho. 
Através desta iniciativa, as agências ShareLife reduzem as suas despesas administrativas, assegurando 
assim, que a maior quantidade possível de donativos é direccionada para os serviços que providenciam.  
 
A campanha paroquial ShareLife termina a 31 de Julho. Por favor, faça uma doação 
penitencial para a ShareLife através da sua paróquia ou sharelife.org 
 



	

DÉCIMO QUINTO DOMINGO DO TEMPO COMUM 
12 de Julho de 2020 
 
ShareLife: Reverência para com a vida em todas as suas fases  
 
Manter a reverência para com a vida tem sido um dos princípios fundamentais do ShareLife desde a nossa 
fundação em 1976. Reconhecemos que a vida é sagrada desde a concepção até ao seu fim natural. Mantemos 
também o nosso empenho no ensinamento do Ensino Católico Social que defende a dignidade dos mais 
empobrecidos e marginalizados, afirmando que todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. As 
nossas agências aplicam estes valores em tudo o que fazem. 
 
A campanha paroquial ShareLife termina a 31 de Julho. Por favor, faça uma doação 
penitencial para a ShareLife através da sua paróquia ou sharelife.org 
 

DÉCIMO SEXTO DOMINGO DO TEMPO COMUM 
19 de Julho de 2020 
 
Vivendo o Evangelho apoiando vitimas de violência doméstica  
 
Quando uma mulher sobrevive à violência doméstica, é de esperar que precise de recorrer a vários serviços 
de uma só vez; aconselhamento, apoio legal, protecção de menores e de alguém que cuide dos seus filhos, 
como uma ama ou creche. O Centro Seguro de Peel (Safe Centre of Peel), junta estes serviços todos num só 
sítio seguro, ajudando centenas de pessoas todos os anos. O financiamento que vem da ShareLife, que os 
Serviços de Famílias Católicas de Peel-Dufferin (Catholic Family Services of Peel-Dufferin), uma de dez 
agências locais, recebem, faz com que possam ajudar, com compaixão, adultos e crianças nos seus 
momentos de maior necessidade.  
 
A campanha paroquial ShareLife termina a 31 de Julho. Por favor, faça uma doação 
penitencial para a ShareLife através da sua paróquia ou sharelife.org 
 

DÉCIMO SÉTIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM 
26 de Julho de 2020 
 
Vivendo o Evangelho dando aos mais necessitados 
 
“Sem a sua ajuda, a ShareLife não poderia cumprir a sua missão de Viver o Evangelho,  dando àqueles com 
maior necessidade. Juntos fazemos uma diferença real! Rezo para que possamos continuar a responder ao 
amor de Deus, saíndo de nós próprios para procurar o bem dos outros.” – Cardeal Thomas Collins 
 
Este é o último fim de semana da campanha paroquial ShareLife. Por favor, faça uma 
doação penitencial para a ShareLife através da sua paróquia ou sharelife.org 
 

 
 


