
Saulina Amaral é a 
facilitadora da arquidiocese, 
Gabinete de Formação 
e Discipulado e,  é a 
responsável pelos programas 
de formação que prestam 
serviço de aconselhamento 
às famílias enlutadas.  

Dr.ª Moira McQueen 
é a Directora Executiva 
do Instituto de Bioética 
Católico Canadiano. Vozes 
activas e articuladas são 
essenciais na praça pública.

Formação Católica & Desenvolvimento 
de Lideranças 
Famílias, escolas e paróquias têm um papel 
crítico na nossa caminhada sacramental. 
Nós concederemos $500,000 para apoiar 
programas sacramentais e de formação da 
fé para adultos, bem como para a contrata-
ção de pessoal e criação de materiais 
informativos. 

Nós providenciaremos a formação para o 
clero, incluindo o programa muito aclamado 
“Bons Lideres, Bons Pastores”. Proceder-se-
á à contratação de pessoal especializado e à 
introdução de programas de envolvimento 
que custarão à volta de $2 milhões.

O nosso objectivo é aumentar a percenta-
gem de paróquias com assistentes pastorais 
laicos para 25 a 35 por cento. Nós teremos 
fundos ou empréstimos disponíveis no total 
de $3 milhões. 

Nós expandiremos a parceria entre as 
famílias, paróquias e educadores religio-
sos que se encontram inseridos no nosso 
sistema escolar público ou privado. A combi-
nação de recursos humanos e material será 
apoiado pelo nosso investimento de cerca $2 
milhões.

A Vida da Paróquia e Projectos Locais 
Uma porção dos fundos angariados 
através da campanha será atribuída para 
as necessidades locais. $26 milhões serão 
investidos para apoiar projectos nas nos-
sas paróquias. Isto irá melhorar as infra-
estruturas e assegurar o espaço onde cada 
paroquiano é bem-vindo e encorajado 
a participar na vida sacramental e nos 
programas. 
Cada pároco orientará o desenvolvimento 
de projectos específicos como forma de 
reforçarem e construírem a comunidade 
paroquial que eles liderem e servem.

Pastoral da Juventude com base na 
Paróquia 
 Nós atribuiremos subsídios às paróquias 
com poucos recursos para que possam 
contratar coordenadores para a pasto-
ral da juventude. Em muitos casos, as 
paróquias vizinhas partilharão os mes-
mos recursos humanos. O investimento 
total será de $5 milhões. 

Capelania e Pastoral de Jovens Adultos 
Na arquidiocese existem mais de 400,000 
estudantes registados a tempo integral e 
a tempo parcial em instituições de ensino 
superior. Nós iremos investir estimada-
mente $5 milhões para manter e expandir 
uma forte presença Católica. 

Transmitir a nossa Fé 
O nosso website e as ferramentas da mídia 
social servirão como recursos informati-
vos e interactivos para educar e inspirar 
os Católicos da comunidade. Nós iremos 
investir $1.5 milhões para intensificar a voz 
colectiva da comunidade Católica. 

Nós trabalharemos com as paróquias 
para assegurar que os seus websites 
tenham uma aparência consistente e 
uma experiência de navegação inigual-
ável. Nós investiremos $1.5 milhões em 
hardware, programas, manutenção e 
apoio técnico. 

Os centros de partilha da fé serão 
organizados em dez paróquias. Os leigos 
receberão a formação, os paroquianos 
poderão aproveitar das palestras e o 
clero poderá se envolver em diálogo e na 
colaboração regional. $1.5 milhões serão 
investidos na tecnologia e na manuten-
ção permanente destes novos recursos.

Com um investimento de $2 milhões, 
nós desenvolveremos o nosso serviço 
pastoral de traduções, trazendo a Boa 
Nova aos paroquianos em diversas lín-
guas.

Reforçando a nossa Identidade : $55 milhões 
As nossas paróquias são centros espirituais e comunitários que 
reflectem o nosso chamado ao Evangelho que é amar e servir. 

Catedral de São Miguel 
Como mãe igreja da Arquidiocese de 
Toronto, a Catedral de São Miguel requer 
uma renovação extensa  e um trabalho 
de restauração para manter a sua beleza, 
acessibilidade e proeminência como centro 
espiritual da maior família de fé do Canadá. 

Ao investir $25 milhões, a nossa com-
participação garantirá que a catedral se 
mantenha bem conservada e  seja o ponto 
máximo de referência Católica na Arquidi-
ocese de Toronto. 
Novas Igrejas Paroquiais 
Nós continuamos a crescer, desde o ano 
2000 foram construídas e abertas 14 
igrejas. Para custear a construção e ter-
reno de uma nova igreja é necessário $11 
a $14 milhões. Nós iremos estabelecer 
um fundo de capital no montante de $20 
milhões, com a finalidade de providenciar  
às paróquias um financiamento imediato, 
de modo a que a construção começa imedi-
atamente. 

Propriedades Existentes da Igreja 
Algumas paróquias não têm meios finan-
ceiros para preservar espaços históricos 
sagrados. Para cumprir com as novas 
regras de acessibilidade do governo, mui-
tos dos nossos edifícios antigos requerem 
uma extensa renovação. Para atender a 
estas necessidades, nós atribuiremos $10 
milhões,  para as propriedades da igreja 
que necessitam de capital para realizar 
estes melhoramentos. 

Fortalecendo a nossa Família de Fé: $50 milhões 
A nossa família de fé tem uma profunda obrigação para com 
os nossos jovens. Nós apreciamos a alegria e criatividade 
que os jovens trazem para a vida da paróquia: como leitores, 
representantes da pastoral da juventude, membros do Conselho 
paroquial, e defensores da justiça social.

Esta iniciativa inédita angariará pelo menos $105 milhões – 
fortalecendo, inspirando e transformando a Arquidiocese de 
Toronto e as suas 225 paróquias.

Esta é a nossa fé, esta é a nossa oração 

A campanha Família de Fé é uma das maiores campanhas de angariação de fundos com base na fé, até então, 
realizado no Canadá. Nós apelamos pelo apoio de cada membro da nossa família de fé. Possa Deus continuar 
abençoando a nossa família e a nossa caminhada juntos com alegria e cheios de amor ao serviço do Senhor e 
dos outros. 

Vlad Mamaradlo, ministro 
laico da Igreja São José do 
Trabalhador em Thornhill, 
desafia verdadeiramente os 
jovens a irem ao encontro de 
Jesus Cristo. 

Cardeal Collins dialogando 
com estudantes no Canadá,  
via Skype .®

Padre Francisco Portelli 
(à direita) é o Director da 
Arquidiocese de Toronto, 
Gabinete Católico da 
Juventude. 

Desde 2000,  que todos os anos construímos uma 
igreja nova. Este padrão espera-se que continue. 
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Uma igreja 
por ano 

Todas as manhãs, Vern e 
Rita Beach abrem a Igreja 
São José do Trabalhador 
em Oshawa. 

Junte-se a nós 
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“Nós estamos sempre a 
romper pelas costuras,” diz o 
Padre Matthias Kim, pároco 
assistente da Paróquia de 
Santo André Kim em North 
York. 

Padre Dominic Barber, 
pároco da Paróquia de São 
Patricio em Markham;  é uma 
paróquia muito próspera nos 
subúrbios e com uma pastoral 
para jovens que soma oito 
escolas Católicas. 

Nota: Muitos dos fundos atribuídos serão 
distribuídos nos próximos cinco a dez anos. Mais 
detalhes estão disponíveis no nosso website. 

ourFamilyofFaith.ca

O Plano Pastoral da Arquidiocese 
de Toronto está disponível no 
website:  
www.archtoronto.org/pastoral 

“Ambas as campanhas do 
nosso Plano Pastoral e da 
nossa Família de Fé, nos 
ajudará a sermos mais 
efectivos na nossa missão 
na qual Jesus nos envia; 
para amar Deus e mostrar 
este amor servindo os 
outros.”   
Cardeal Thomas Collins,  
Arcebispo de Toronto
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