
Roman Catholic Diocese of Victoria 
Appeal Office 
____________________________________________________________________________________________ 

 

4044 Nelthorpe Street, Victoria BC V8X 2A1 – Tel: (250) 479-1331 – Fax: (250) 479-5423 – Web: rcdvictoria.org 

 

 

 

 
 

 
Caros irmãos e irmãs em Cristo: 
 

O mais precioso dom da Diocese de Victoria é o Povo de Deus. Reconheço que as recentes 
investigações e descobertas relativas ao abuso sexual do clero nos Estados Unidos é um assunto 

sério e representa um desafio à nossa fé e ao nosso compromisso com a Igreja. Também 
compreendo perfeitamente as graves preocupações de cada um e renovo o meu empenho em 

fazer da nossa comunidade católica um lugar seguro para todos. Tenham certeza de que nossos 
protocolos de Ministério Responsável Diocesano e Meio Ambiente Seguro, desenvolvidos ao 
longo de muitos anos, foram criados para garantir comunidades seguras e protegidas para todos 

os seus membros. 
 

São Paulo nos adverte na sua Carta aos Gálatas: ... através do amor, sejam servos uns dos 
outros (Gal 5,13). O tema do Apelo Diocesano deste ano, Servir Um ao Outro, nos anima a 
pensar nas necessidades alheias e, com mãos generosas e corações compassivos, fazer tudo o 

que pudermos para servir uns aos outros com esperança, misericórdia, gratidão, fé e amor. 
 

Quando mantemos as luzes acesas nas paroquias remotas e missões, estamos servindo o 
próximo. Quando realizamos projetos e iniciativas paroquiais, servimos nossas comunidades. 
Quando educamos nossos filhos em instalações seguras, limpas e iluminadas, quando 

proporcionamos preparação para os sacramentos e educação de adultos, servimos nossos filhos, 
jovens e pais. Quando apoiamos nossos padres aposentados, estamos servindo aqueles que 

dedicaram suas vidas para nós. Através do trabalho integrado de todas nossas mãos e corações, 
servimos aqueles que precisam de nós.   
 

Uma doação para o nosso Apelo Anual ajudará a garantir que nossa vida como discípulos 
missionários tenha uma base financeira sólida. Agradeço que você considere em oração a sua 

doação. 
 
A missão nunca acaba. Os fundos que levantamos através do Apelo Diocesano ajudam a 

sustentar os programas e ministérios pelos quais cuidamos da família de Deus e uns dos outros. 
Com a tua amorosa ajuda, servimos ao próximo, servimos uns aos outros e servimos a Deus. 

Sua contribuição para a nossa Jornada de Mãos e Corações neste Apelo Diocesano é essencial 
para o nosso trabalho; eu sou infinitamente grato pelo seu apoio. 
 

Em Comunhão 
 

 

Most Reverend Gary Gordon 
Bishop of Victoria 


