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A sua mão amiga é a resposta
Após dois anos de crise, as nossas comunidades precisam de esperança e regeneração. Essa esperança pode ser 
encontrada em si- as “mãos e pés de Cristo” tornando possível o trabalho das agências Católicas, que muda a 
vida a tantas pessoas.

Pessoas vulneráveis recorrem cada vez mais a estas agências. Os problemas são muitos, desde doença mental, à 
pobreza, a toxicodependência e o isolamento.

A solução está ao nosso alcance: as suas mãos e as nossas, trabalhando em conjunto para viver o Evangelho.

Your helping hand is the answer
After two years of crisis, our communities need hope and healing. That hope can be found in you – the “hands and 
feet of Christ” making possible the life-changing work of Catholic agencies.

Vulnerable people are turning to these agencies for support more than ever. And the problems are many, ranging 
from mental illness, to poverty, addiction and isolation.

The solution is in reach: your hands and ours, working together to live the Gospel.



Deu coragem à Leila

Leila, mãe de um menino bebé, tinha acabado de deixar uma relação 
abusiva. Temendo pela sua segurança e pelo seu futuro precário, 
estava com dificuldades financeiras, emocionais e psicológicas. 

Contactou o Safe Centre of Peel. O centro é uma iniciativa colaborativa 
gerida pela Catholic Family Services Peel-Dufferin e financiada pelo seu 
donativo à ShareLife. Através do seu apoio, Leila foi a um único sítio 
para procurar a ajuda que precisava: aconselhamento, planeamento 
para a sua segurança, apoio legal, e mais. 

Sentindo-se agora mais feliz do que nunca, Leila aponta para o Safe 
Centre of Peel como a fonte da sua coragem para começar uma nova 
vida para si e para o seu filho.

You gave Leila courage

Leila, a mother of a baby boy, had just left an abusive relationship. 
Fearful for her safety and precarious future, she was struggling 
financially, emotionally and psychologically.

She contacted the Safe Centre of Peel. The centre is a collaborative 
initiative led by Catholic Family Services Peel-Dufferin and funded by 
your gift to ShareLife. Through your support, Leila went to this one 
place to receive the help she needed: counselling, safety planning, legal 
support, and more.

Feeling happier than ever, Leila credits the Safe Centre of Peel with 
giving her the courage to start a new life for her and her son.

Saiba como pode ajudar
• Dando na paróquia. As coletas dominicais ShareLife serão 27 de março, 1 de maio e 5 de junho.

• Pode doar de forma segura on-line em sharelife.org ou através dos serviços bancários eletrónicos.

• Distribua o seu donativo ao longo de 12 meses com doações pré-autorizadas ou mensalmente através 
do cartão de crédito.

• 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.

Here’s how you can help
• Give at your parish. ShareLife Sunday collections will take place March 27, May 1 and June 5.

• Donate securely online at sharelife.org or using online banking.

• Spread your gift over 12 months using pre-authorized giving by credit or debit card.

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



Asseguram a alimentação de  65 000 pessoas, a nível 
internacional, através do Canadian Food for Children e 
Mary’s Meals.

You provide food for 65,000 people internationally 
through Canadian Food for Children and Mary’s 
Meals.

Permitem que 40 000 pessoas 
recebam cuidados de saúde 

mental acessíveis através 
de agências de serviços 

familiares. 

You enable 40,000 people to to 
receive affordable mental receive affordable mental 

health care through family health care through family 
service agencies.service agencies.

Investem no futuro da nossa Igreja 
ao apoiar 56 seminaristas no 
St. Augustine’s Seminary e Redemptoris 
Mater Missionary Seminary.

You invest in our Church’s future by 
supporting 56 seminarians at St. 
Augustine’s Seminary and Redemptoris 

Mater Missionary Seminary.

Garantem que quase 
7 000 idosos recebem 
cuidados dignos.

You ensure nearly 7,000 
seniors receive dignified care.

Auxiliam a chegada de 
316 refugiados através do 

Office of Refugees da 
Archdiocese of Toronto (ORAT).

You facilitate the arrival of 
316 refugees through the 
Office of Refugees of the 

Archdiocese of Toronto (ORAT).

Todos os anos, os 
apoiantes da ShareLife 

como você fazem a 
diferença em mais de 

150 000 vidas.

ShareLife supporters like you make 
a difference in over 150,000 

lives annually.

Você ajuda a juventude a perseverar

Com a pandemia a arrastar-se, os jovens estão exaustos e têm dificuldades 
em lidar com a continuada incerteza. Mas há esperança. Através da sua 
oferta à ShareLife, Catholic Family Services of Simcoe County criou uma 
parceria com os concelhos escolares locais para oferecer seminários virtuais, 
para além dos seus programas de aconselhamento para jovens. 

“Os nossos alunos sentem que estão sozinhos, estão com medo e 
deprimidos, com ansiedade a níveis altíssimos,” diz uma professora, 
cuja turma participou. “O seminário permite-lhes saber que não estão 
sozinhos naquilo que sentem e dá-lhe as ferramentas para atravessar esta 
tempestade. No final, vê-se o alívio nos seus sorrisos.”

You’re helping youth persevere

As the pandemic drags on, young people are exhausted and struggling to 
cope with the continued uncertainty. But there is hope. Through your gift to 
ShareLife, Catholic Family Services of Simcoe County has been partnering 
with local school boards to deliver a series of online workshops, in addition 
to its youth counselling programs.

“Our students are lonely, scared and depressed, with anxiety through the 
roof,” says one teacher whose class participated. “The workshop lets them 
know they’re not alone in their feelings and gives them skills to weather this 
storm. Afterwards, you can see the relief in their smiles.”



Declarações Financeiras
O ano fiscal da ShareLife foi recentemente alterado para 
coincidir com o ano segundo o calendário. As nossas 
declarações financeiras auditadas estarão disponíveis no final 
de abril em sharelife.org.

Financial statements
ShareLife has recently adjusted its fiscal year to a calendar year 
period. Our audited financial statements will be 
available at the end of April at sharelife.org.
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A nossa resposta Católica aos mais 
necessitados
“O apoio que você dá é a mão de Cristo que se estende para apoiar e cuidar de quem 
mais precisa. Peço-vos então que sejam generosos no seu apoio ao ShareLife.”

– Cardeal Thomas Collins

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.

Our Catholic response to those in need
“The support you give is the hand of Christ reaching out to care for those who are most 
in need. I urge you therefore to be most generous in supporting ShareLife.”

– Cardinal Thomas Collins

Your contribution supports over 40 agencies in your community and around the world, 
serving people of all faiths and backgrounds.

Porque se importa

“Agora é o momento de viver os nossos valores 
segundo o Evangelho e estender a mão aos nossos 
irmãos e irmãs, atendendo aos seus pedidos de 
ajuda. Temos a responsabilidade de cuidar dos 
marginalizados e mais vulneráveis. É uma das 
nossas missões na Terra.”

– Apoiante ShareLife              

Why you care

“Now is the time to live our Gospel values and reach 
out to our sisters and brothers, listening to their 
pleas for help. We have a responsibility to care for 
the marginalized and the most vulnerable. It’s one 
of our missions on earth.”

– A ShareLife supporter


