
Esta é
NOSSA IGREJA

Uma mensagem do Cardeal Seán
Meus irmãos e irmãs,
À medida que chegamos ao Tempo de Quaresma, de reflexão e oração, também 
ansiamos com grande esperança e antecipação por promover a missão de Cristo, 
para servir aos mais desfavorecidos entre nós enquanto transmitimos nossa fé às 
gerações futuras.
Somos abençoados por muitos e prósperos ministérios na Arquidiocese de Boston, 
que nos permitem dar continuidade a este importante trabalho e viver juntos nossa 
fé. Assim, peço seu apoio ao trabalho desses ministérios que enriquecem nossas 
paróquias, escolas e comunidades como um todo.
Sua generosidade para o Coleta Católica tem um profundo impacto nos 
importantes esforços de nossos programas do Ministério de Campus nas 
faculdades locais, uma iniciativa concentrada para reforçar a identidade católica em 
nossas escolas, e no trabalho de capelães hospitalares, que levam uma mensagem 
de esperança e a presença de Cristo a todos que encontram. Sua contribuição 
também apoia nossas comunidades étnicas, onde a missa é celebrada em 22 
diferentes idiomas todas as semanas. O Coleta Católica também apoia muitas 
pessoas que trabalham para fortalecer a vida paroquial, incluindo o crescente 
número de membros leigos que atuam como Associados Pastorais.
Peço que observem as importantes e potentes informações a seguir. Juntos, 
podemos continuar esses esforços cruciais. Esta é nossa Igreja, e toda contribuição 
ao Coleta Católica tem um importante impacto na vida de incontáveis pessoas. 
Muito obrigado por considerar este importante pedido. 

Com profunda gratidão e a certeza de minhas preces,

Arcebispo de Boston



Se você recebeu a carta do Cardeal Seán pelo correio e já fez seu 
compromisso, obrigado!

Como você pode participar
• Use o envelope no banco da igreja para fazer uma doação ou compromisso.
• Faça uma doação on-line ou saiba mais sobre os benefícios de doar por 

débito automático, fundos orientados por doadores, ações ou contribuição 
de conta de aposentadoria individual (IRA), visitando nosso site seguro 
bostoncatholicappeal.org.
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O Coleta Católica representa a maior fonte de verbas para os 
ministérios, que reafirmam e salvam vidas na Arquidiocese. 

MISSAS EM 22 IDIOMAS.
Sempre fomos uma Igreja de imigrantes, e celebramos nossa 
diversidade cultural. A cada semana, a missa é celebrada em muitos 
idiomas diferentes em 88 paróquias. Para muitos imigrantes começando 
uma nova vida em nosso país, nossas paróquias são o primeiro lugar 
onde se sentem em casa. Nosso pessoal dos Ministérios Étnicos trabalha 
incansavelmente para oferecer os serviços consultivos e de defesa de 
direitos a todas as nossas comunidades étnicas. Essa equipe é uma parte 
essencial do crescimento futuro de nossa Igreja.

Sua contribuição ajuda a levar a missão de Cristo a comunidades 
multiculturais em nossa Igreja.

Estes são alguns dos exemplos de como, a cada ano, sua 
generosidade ajuda a oferecer apoio, orientação e formação em...

283  
Paróquias

350+ Diretores de educação religiosa

117.000+ jovens no aprendizado da fé

56 Associados Pastorais

164 Diáconos

110 
Escolas católicas

3 Centros de auxílio a grávidas  
atendendo 100+ mulheres todos 
 os meses

64 Enfermeiras da comunidade religiosa

24 grupos oferecendo serviços de  
cuidados paliativos

190 pessoas em paróquias e escolas 
treinadas para a prevenção de overdose  
por opioides

144  
Comunidades

32.000+ estudantes de
185 comunidades

3.500+ membros de corpo docente

130+ sessões de desenvolvimento 
profissional para líderes escolares e 
docentes

Nota: O Coleta Católica não fornece apoio financeiro aos padres em licença administrativa, nem os acordos 
financeiros e custos de aconselhamento/medicamentos para as vítimas de abuso de clérigos.


