
ST. JOSEPH PARISH
Oakville, Ontario

FONTES DE FINANCIAMENTO: $172,800
O Nosso Objetivo: $128,000  
Campanha Potential Correspondente: $44,800

IMPACTO DE FUNDOS: $172,800
Projetos da Campanha: $140,800

• Ar Condicionado para a Igreja
• Sino e Torre
• Santuário a Fátima
• Fundos de reserva e redução de divida

Para objetivos diocesanos: $32,000
• Ministérios Paroquais Compartilhados: $19,200
• Paróquias Necessitadas: $12,800

“Somos uma família unida pela 
nossa Fé e pela nossa cultura. 

Celebramos a nossa Fé  e história 
juntos e suportamo-nos uns aos 

outros nos bons e maus momentos; 
nada mais verdadeiro do que agora, 
que trabalhamos para ultrapassar as 

dificuldades que se nos apresentam 
pelo virus Covid-19. Com a ajuda e orientação de Deus, 

esforçar-nos-emos para nos tornarmos uma comunidade mais 
forte do que nunca e mais Cristianizada.  Por favor, pela força 

das nossas orações, considerem os projetos que propomos e 
contribuam para a campanha generosamente.  Com o vosso 

suporte a nossa Paróquia pode continuar, com muita Fé, a dar 
resposta à grande dádiva que é o Amor de Deus.”

REV. FERNANDO FERREIRA PINTO, C.S.S PE. Pastor

A NOSSA OPORTUNIDADE:

A Campanha Um Coração e Uma só Alma (One Heart, One Soul Campaign) é 
uma oportunidade para promover um espírito de união  para o propósito de 
construir a comunidade da nossa Paróquia, radiando vida em todas as suas 

dimensões. Através da Campanha e com a participação de todos nós, seremos capazes 
de fortalecer as facilidades da Paróquia e aumentar os resultados financeiros para 
cumprir com as nossas obrigações e estarmos preparados para emergências futuras. 

Ainda que a campanha seja iniciada pela Diocese, não podia ter acontecido em 
época melhor para a nossa comunidade. Temos uma imensa oportunidade para usar 
a assistência da Diocese para completarmos alguns projetos muito necessários na 
Paróquia e com estes esforços renovarmos o espírito de Fé da nossa comunidade.

Porque é que agora é a melhor altura para 
termos a Campanha?

• Uma particularidade especial desta 
Campanha é que nós podemos 
receber de fundos correspondentes se 
obtivermos o nosso objetivo mínimo.  
Se conseguirmos realizar o objetivo 
de $128,000, receberemos $44,800 da 
Campanha. Isto quer dizer, mesmo 
depois de contibuirmos para o esforço 
da Diocese, receberemos da Campanha 
mais do que conseguimos realizar.

• Adicionalmente, para a Campanha não 
há custos para a Paróquia. A Diocese 
absorve os custos.  Todo o dinheiro que 
conseguirmos realizar será usado para 
projetos da Campanha.

Por favor considerem o sacrifício 
na vossa doação para a Campanha, 

só  assim poderemos obter o melhor resultado desta 
oportunidade para engrandecer a nossa comunidade de Fé.

Veja o verso desta página para mais detalhes sobre as necessidades da paróquia que 
esperamos poder endereçar durante a Campanha Um Coração e Uma só Alma.

Uma Campanha para a Diocese de Hamilton

UM

UMA



AR CONDICIONADO 
PARA A IGREJA ($30,000)
A instalação de um  sistema de ar condicionado, 
não tornará  apenas um ambiente na Missa 
mais confortável, especialmente para os mais 
idosos a terem de usar máscaras, mas também 
trazer o beneifício de circulação e filtração de 
ar na Igreja.  Será uma  ajuda para fazer face ao 
Corona virus e outras doenças mais ligeiras que 
enfrentamos no decorrer do ano.

SINO E TORRE ($30,000)
Como sabemos o nosso local de oração não 
foi iniciado com uma estrutura de Igreja. Era 
uma escola e foi convertida para Igreja. Para 
que St. Joseph’s tenha um melhor aspeto de 
Igreja, instalaremos uma cruz e uma sineira. 
Não somente isto aumentará uma visão mais 
espiritual ao aproximarmo-nos da Igreja, mas 
será também um símbolo de Fé  a partilhar com 
os que passam pela Igreja.

PROJETOS DA 
CAMPANHA PARA 

A PARÓQUIA 

SANTUÁRIO A FÁTIMA ($30,000)
Nós somos particularmente abençoados pelo facto das aparições 
de Nossa Senhora terem acontecido em Fátima. Por isso Maria tem 
um lugar muito especial nos nossos corações e na nossa cultura.  
Desejamos construir fora da Igreja um Santuário em honra da nossa 
Mãe  Abençoada. O Santuário será um bonito espaço para reflexão 
e oração especialmente nos períodos em que a Igreja está fechada.

FUNDOS DE RESERVA E REDUÇÃO DE DIVIDA ($50,800)
Estes fundos e outros que consigamos além do nosso objetivo serão 
divididos em partes iguais para fundos de reserva para necessidades 
importantes e para pagamento de dívida.  

Com Fé  em Deus e acreditando 
na generosidade da nossa 
comunidade, sabendo que 

temos o compromisso da 
Diocese para com as Paróquias 

de pagar todos os custos 
associados com a Campanha,  

os projetos que propomos estão 
na altura certa:

Para obter mais detalhes acerca da campanha; a alocação dos fundos arrecadados, 
a privacidade do doador, a nossa política de aceitação de ofertas e muito mais, 
visite oneheartonesoul.ca/faq e hamiltondiocese.com.

uma Diocese não podeDiocese não pode prosperar sem que as paróquias prosperem


