
Texto para boletim

Opção 1:

O ShareLife precisa de si

Para além do sacerdote, os voluntários do ShareLife são o elemento mais importante para ter uma 
campanha dinâmica e bem-sucedida na paróquia. Nos últimos anos, temos visto comités de 
voluntários do ShareLife trazer uma atitude energética e vencedora para essas campanhas.

Para a campanha ShareLife de 2019, encorajamos todas as paróquias a criar um comité ShareLife. 
Fazer parte deste grupo requere um investimento pequeno de tempo durante a época activa do 
ShareLife; entre Janeiro a Julho. Se possível, considere esta oportunidade para participar numa 
actividade importante para quem mais precisa. Enquanto comunidade católica, o ShareLife é uma 
forma de viver o Evangelho. É possível encontrar mais informação sobre o ShareLife e o papel dos 
voluntários no site www.sharelife.org/volunteer. Para aceder à pagina de registro para voluntários 
aceda ao site www.surveymonkey.com/r/ShareLife. Pode também contactar Mariana Garcia através 
do email mgarcia@archtoronto.org caso tenha duvidas sobre como voluntariar ou efectuar o seu 
registro.

Opção 2:

Viva o Evangelho como Voluntário do ShareLife

Nos últimos três anos, o gabinete do ShareLife tem tido o privilégio de colaborar com varias paróquias 
no âmbito da campanha anual, com o propósito de maximiza-la em cada comunidade. Este esforço 
tem levado a excelentes resultados.

Uma parte chave deste sucesso, tem sido a criação de comités ShareLife para trabalhar tanto com o 
pároco como com a o gabinete da campanha ShareLife durante a época activa de colectas; entre 
Janeiro a Julho. Para a iniciativa do próximo ano, encorajamos todas as paróquias a considerar o 
desenvolvimento de comités ShareLife que trabalhem com o gabinete, sob a vigilância do pároco. 
Voluntários são essências para a vida da Igreja e o ShareLife é uma forma de podermos viver o 
Evangelho, ajudando aqueles que mais precisam. Para obter mais informação sobre o ShareLife e o 
papel dos voluntários viste o site www.sharelife.org/volunteer. Para aceder à pagina de registro para 
voluntários aceda ao site www.surveymonkey.com/r/ShareLife. Pode também contactar Mariana 
Garcia através do email mgarcia@archtoronto.org caso tenha duvidas sobre como voluntariar ou 
efectuar o seu registro.
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