Março de 2021
Carissimos irmãos e irmãs
Quanto Jesus rezava no Montes das Oliveiras, em um jardim chamado
Getsêmani, disse aos seus discípulos: “Ficai aqui e vigiai.” Este simples comando relatado
no Evangelho Segundo São Mateus, descreve-nos o que significa ser um verdadeiro
discipulo. As palavras de Jesus, de uma maneira muito singular, nos convida a reflertir
sobre o sofrimente que esta a nossa volta, especialmente neste tempo em meio uma
pandemia mundial.
Quando uma pessoa esta passando por um momento de sofrimento ou
angústia, e busca uma das mais de 40 agências financiadas pela sua oferta ao ShareLife, a
primeira coisa que querem saber é si: “Vocês realmente se preocupam comigo?”. Aparte das
ajudas materias a qual procuram, eles tambem querem saber se não estão sozinhos e que
são importante para nós.
Sharon Mayne Devine, diretora dos Serviços Familiares Católicos em PeelDufferin (Catholic Family Services Peel-Dufferin), relata que as palavras de Jesus
direcionadas aos discipulos no Monte das Oliveiras tem inspirado o seu trabalho. Sharon
descreve que as circunstâncias das pessual que buscam ajuda na agencia, tais como vítimas
de violência doméstica, são difíceis de testemunhar. O chamado de Cristo aos seus
discipulos “ficai aqui e vigiais”, tem inspirado concretamente a se compromete a ficar
vigilalhante todo o tempo. E acrecenta, “Quando as pessoas se sentem amadas e acolhidas,”
descreve Sharon, “as suas esperanças são renovadas, e a sua vida tem um novo sentido”.
E voce tambem respondera ao chamado de Cristo a “Ficai aqui e vigiai?” Em
meio a tantas dificuldade e uma pandemia mundial, as vezes esquecemos dequeles mais
necessitados. Por isso nao podemos continuar a nossa trabralho sem a vossa ajunta, pois ela
tem sido vital para muitas pessual. O seu ajuda permite-nos:
• Que uma mulher idosa, que vive sozinha com medo do Covid-19, continue a
receber regularmente ajuda com alimentos nao pereciveis.
• Que uma criança surda, que vive com familiares que não podem se
comunicar atreves da linguagem de Sinais, possa se conectar com outras
pessoas surdas da nossa comunidade para que não se sintam isoladas ou
desamparadas;

• Que um jovem que esteja sofrendo por qualquer tipo de adicção, e de uma
certa forma tem piorado por causa do isolamento social, tenha acesso a um
programa de reabilitação do uso de drogas que lhe possa salvar a vida.
Estes são apenas alguns exemplos de como o seu ajuda tem melhora
milhares de vidas em diversas partes de Peel Region. Infelizmente, os mais pobres e
marginalizados são os que mais tem sofrido com essa pandemia, as suas necessidades são
agora maiores que nunca.
Os membros mais vulneráveis da nossa comunidade dependem da vossa
ajuda para assegurar o acesso continuado aos serviços oferecidos pelo ShareLife. É por isso
que é crucial atingirmos a nossa meta de $13.8 milhões. O nosso objetivo pode ser
alcançado, mas apenas se cada um de nós fizer a sua parte.
Como discípulos de Cristo, somos chamados “ficar aqui e vigiar”, e com Ele
dar testemunho aos mais necessitados da nossa comunidade. Peço-vos que se juntem a mim
em dizer “Sim” a campanha do ShareLife e trazer um pouco de alivio aos mais necessitados
da nossa comunidade.
Cordiosamente,
Arcebispo de Toronto
PS. O Papa Francisco diz, “Viver a caridade significa não buscar os nossos próprio
interesse, mas levar os pesos dos mais fracos e pobres ao nosso redo.” Desde ja agradeço a
vossa preocupação para como que mais necessitados da nossa comunidade.

