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30 de setembro de 2021
Dia nacional da verdade e reconciliação
Queridos amigos em Cristo,
Os últimos meses nos trouxeram uma maior consciência das tristes realidades da era das escolas
residenciais e do papel que nossa Igreja tem desempenhado. Minha maior esperança e oração
neste despertar de um passado doloroso é que o Espírito Santo avive todos os corações para
formar novos relacionamentos. A oportunidade de graça diante de nós agora é um compromisso
de acompanhamento.
O Apelo do Bispo deste ano, intitulado "Espírito de esperança, cura e reconciliação", trata-se da
criação de um caminho de acompanhamento e relacionamento. O objetivo do Apelo deste ano será
reorientar, com bom coração e mente forte, o trabalho de cura da Diocese com os povos indígenas
desta terra: retornar ao Espírito e restaurar o equilíbrio do jardim de Deus com esperança, respeito
e verdade.
Este importante trabalho já começou, pois caminhamos juntos com os povos indígenas ao longo
dos anos e criamos relacionamentos que são plenos de graça. Ao ouvirmos as vozes dos povos
indígenas, descobrimos maneiras concretas de continuar a jornada. Este ano, cada dólar da porção
diocesana do Apelo apoiará projetos de cura e reconciliação escolhidos pelas comunidades
indígenas em nossa Diocese, que você encontrará descritos em outra parte desta brochura. Em
reconhecimento à importância desses projetos, a meta para o Apelo deste ano foi elevada de $
750.000 para $ 1.000.000.

A beleza e a incrível graça do povo indígena e seus ensinamentos foram fundamentais para minha
própria maneira de viver os ensinamentos de Jesus por mais de quarenta anos. Este momento na
história oferece uma oportunidade para acompanhamento, para crescer no relacionamento à
medida que aprendemos os ensinamentos e verdades de nossos ancestrais e para avançarmos
juntos em um espírito de esperança, cura e reconciliação.

Em comunhão,

Reverendíssimo Gary Gordon
Bispo de Victoria

