
 

 

 

 

Setembro de 2020 

 

Queridos irmãos e irmãs, 
 

No início de 2020, quem poderia ter imaginado os enormes desafios que iríamos enfrentar? 

Saiba que durante este tempo, tenho rezado por si e pelos seus entes queridos. 

 

Muitos aspectos das nossas vidas pré-COVID estão a regressar, tal como a reabertura das nossas 

paróquias. Mas não devemos esquecer que para muitas pessoas, o seu sofrimento continua. 

 

As agências financiadas pela ShareLife têm ajudado milhares de pessoas desde o início da 

pandemia. Elas rapidamente adaptaram os seus programas tendo em conta a segurança e as novas 

necessidades das pessoas que servem. 

 

Para muitas das nossas agências, as suas ofertas para a ShareLife representam uma enorme 

porção do seu financiamento. Comprometemo-nos a manter este financiamento em 2020, poupando  

nos programas que não são funcionais devido à pandemia. É importante para mim, que quem depende 

das nossas agências não seja rejeitado por falta de fundos. 

 

Aqui estão alguns exemplos de programas que mudam vidas e que precisam do nosso apoio: 

 

• As agências dos Serviços Católicos da Família (Catholic Family Services) têm oferecido 

aconselhamento através do telefone e por videochamada às pessoas que vivem crises de saúde 

mental, frequentemente relacionadas com a perda de emprego, colapso da família e 

toxicodependência. 

 

• O Centro LA da Vida Activa (LA Centre of Active Living) e os seus parceiros têm distribuído 

mais de 3000 refeições semanalmente aos idosos mais vulneráveis, enquanto verificam o seu 

bem-estar através de chamadas telefónicas amigáveis. 



 
• As agências para mães jovens têm entregue centenas de embalagens de fraldas e leite em pó, 

passando a oferecer as aulas parentais por via da internet e a ajudar os seus clientes a 

continuarem os seus estudos secundários remotamente. 

 

Este ano iremos continuar a nossa Campanha Paroquial no outono, altura em que serão feitas as 

colectas dominicais para a ShareLife. No início de Agosto, alcançamos 39% do nosso objectivo de 

$13.8 milhões. Se cada um de nós fizer a sua parte, podemos alcançar o nosso objectivo e assegurar 

que aqueles ajudados pelas nossas agências não fiquem esquecidos. 

 

Por favor juntem-se a mim fazendo uma oferta sacrificial para a ShareLife hoje. Se ainda 

não deu, considere um aumento do seu donativo habitual. Para quem já contribuiu para a ShareLife, 

agradeço profundamente! 

  

Podemos ajudar a aliviar o sofrimento de quem viu a sua vida destroçada pela pandemia. 

Digamos sim ao chamamento de Jesus, vivendo o Evangelho ajudando quem mais precisa. 

  

Sinceramente em Cristo, 

 

 

Cardeal Thomas Collins 

 

P.S. Se quiser saber mais sobre a forma como a sua oferta irá fazer a diferença, convido-vos a aceder ao 

novo website do ShareLife, www.sharelife.org. 


