
Através da sua generosidade ao Apelo Católico, você ajuda a fornecer uma equipe de  
professionais capacitados que prestam suporte a nossas paróquias, escolas, e comunidades

.Nossas Paróquias & Nossa Fé
Ajudar nossas 280 paróquias a servir seus paroquianos de modo seguro 
quando a pandemia nos assolou foi um verdadeiro esforço conjunto.

Nossa equipe de gestão de risco, especialista de ética relacionada à saúde 
e equipe de apoio forneceram orientações extensivas, aconselhamento 
especializado e práticas recomendadas para capacitar as paróquias a 
oferecerem missas remotas e presenciais.

Além disso, sua contribuição ao Apelo Católico ajuda a fornecer programas tais como Transformados em 
Amor, um programa para casais que estão se preparando para o casamento. A conversão desses programas 
presenciais para programas feitos pela internet contribuiu para que 1.079 casais continuassem seu preparo 
para o sacramento do casamento.

Nossas Escolas
Nossas equipes desenvolveram protocolos de segurança e práticas 
recomendadas de aprendizagem remota nas escolas para que os alunos 
das nossas 100 escolas não fossem prejudicados academicamente 
durante a pandemia.

Nossas escolas têm conseguido manter o ensino presencial durante a maior 
parte do ano letivo e têm sido consideras como um modelo para os sistemas 
de escolas públicas para todo o estado.

Com o apoio do Apelo, o Departamento de Escolas Católicas também fornece assistência operacional, 
orientações baseadas na fé e programas de capacitação profissional para todas as escolas da diocese.

Nossas Comunidades
Nossos Ministérios Centrais fornecem serviços que beneficiam nossas  
144 comunidades de maneiras variadas.

Além de nossos ministérios Pro-Vida e suporte à recuperação da 
dependência a drogas, nós trabalhamos em prol da justiça social e respeito à 
dignidade inerente de cada pessoa através da Convocação de Justiça Social 
anual e de programas educativos. 

Nós também fornecemos materiais, recursos virtuais e suporte às famílias e pessoas com deficiências para que 
elas consigam se manter conectadas à sua Igreja e prossigam em sua jornada coletiva de fé.

Esta é nossa Igreja, e quando você fornece suporte ao Apelo Católico, você presta suporte a todos nós.

Para ver mais sobre essas histórias por favor visite bostoncatholicappeal.org para assistir o vídeo do Apelo 
Católico desse ano.

Teamwork



Através da generosidade de doadores como você, no ano passado o Apelo Católico arrecadou $14 milhões 
para ajudar os ministérios da Arquidiocese de Boston a prestarem suporte à nossa fé, nossas paróquias e nossas 
comunidades. Somos extremamente agradecidos pela dedicação da nossa família de fé, pois juntos podemos 
impactar a vida de outros muito mais do que as simples mudanças que podemos causar individualmente. A 
seguir, apresentamos mais detalhes sobre como os fundos do Apelo Católico foram alocados aos Ministérios 
Centrais em 2020. Obrigado por ajudar esses ministérios a continuar transformando vidas, compartilhando nossa 
fé e trazendo a presença de Cristo ao mundo ao nosso redor.

                                   Ministérios
% do  

orçamento  
do CM

Apoio à Nossa Fé: Ministérios do Campus, Suporte ao 
Clero & Formação Contínua, Representantes Eclesiásticos, 
Diaconato Permanente, Seminários, Vocações, Tribunal 
Metropolitano, Mídia Digital, Assuntos Canônicos, 
Departamento do Cardinal, Avanço Institucional, e Relações 
Públicas e de Comunicações.

43%

Apoio às Nossas Paróquias: Ministério de Adolescentes 
e Jovens, Formação de Fé Permanente, Vida Espiritual & 
Adoração, Evangelização & Discipulado, Benefícios, Finanças, 
Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Serviços 
Financeiros Paroquiais, Gerenciamento de Propriedades, e 
Gestão de Riscos.

36%

Apoio à Nossa Comunidade: Departamento de Escolas 
Católicas, Diversidade Cultural & Pessoas com Deficiências, 
Apostolado dos Surdos, Assuntos Ecumênicos, Vida Familiar, 
Ética de Cuidados de Saúde, Cuidados Paliativos, Ministérios 
Pro-Vida, Serviços Sociais e de Saúde, Programas de 
Capelania, e Recuperação de Dependência a Drogas.

21%

                                   bostoncatholicappeal.org    Siga-nos nas redes sociais   

 
Observação: O Apelo Católico não fornece suporte financeiro a padres em licenças administrativas ou para acordos e 
custos de aconselhamento/medicações para vítimas de abuso do clero.


