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Prezados Amigos em Cristo:

O evangelho de Mateus afirma, “Vocês são a luz do mundo… brilhe a luz de vocês 
diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de 
vocês, que está nos céus.”

Penso nesta luz todos os dias ao testemunhar as incontáveis maneiras pelas quais 
nossos irmãos e irmãs de toda a comunidade católica apoiam uns aos outros. Desde a 

organização e arrecadação de cestas básicas até, o fornecimento de uma educação excepcional 
às crianças e, o serviço de companheiros espirituais àqueles afetados por vícios, sou inspirado pelo 
modo o qual nossas paróquias e seus membros colocam sua fé em ação.

Essas boas ações, e tantas outras, que ajudam a levar a luz de Cristo a todos em nossas comunidades 
são possíveis graças ao seu apoio generoso ao Apelo Católico anual. Assim, peço a vocês que, 
em oração, considerem fazer uma doação generosa ao Apelo Católico 2022 para que 
juntos possamos continuar fortalecendo nossa fé e nossas comunidades enquanto 
servimos nossos irmãos e irmãs em necessidade.

Por favor, estejam cientes da minha gratidão por sua consideração a este pedido. Sua generosidade 
ajuda a colocar a fé em ação de maneiras que são grandemente necessárias e altamente significativas.

Pedindo as bênçãos de Deus a vocês e a todos os seus queridos, permaneço,  

Devotamente seu em Cristo,

Arcebispo de Boston
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Se vocês receberam a carta do Cardinal Seán pelo correio e já fizeram sua doação ou pacto, obrigado! 
Se não, aqui estão as maneiras pelas quais vocês podem participar do Apelo Católico 2022:

• Uso do envelope encontrado nos bancos da sua paróquia para fazer uma doação ou pacto.

• Faça uma doação online no site bostoncatholicappeal.org.



Ao participar do Apelo Católico, você ajuda a colocar fé em ação para servir aqueles que buscam a assistência da 
Igreja. Sua generosidade ajuda a transformar vidas através dos incontáveis programas e ministérios, tais como:

RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS
A iniciativa iThirst capacita voluntários treinados em 24 paróquias a serem recursos espirituais para aqueles 
que estão sofrendo por causa de vícios, e suas famílias. Nossa Arquidiocese foi a primeira arquidiocese 
a implementar este programa, o qual agora é um programa mundial. A iThirst fornece informações para 
habilitar voluntários como Companheiros Espirituais Certificados para que eles possam acompanhar 
indivíduos com problemas de dependência e suas famílias ao longo da jornada da recuperação.

Seu apoio permite que o Ministério de Recuperação de Vícios e a Equipe de Intervenção de Opioides 
encontrem e implementem programas inspirados na fé que transforma vidas, disponíveis a todos que são 
afetados pelo vício.

ESCOLAS CATÓLICAS
Nossas 100 escolas católicas ajudam 31 mil alunos a profundar sua fé, fornecendo a eles uma 
educação excepcional que os inspiram a alcançar o potencial fornecido por Deus para sua vida. 
A Escola Missionária de Gramática (MGS) em Roxbury serve crianças desde os três meses de 
idade, oferecendo um sistema de suporte para famílias em uma comunidade carente. A MGS 
é apenas um exemplo de como nossas escolas incentivam os alunos a viverem o evangelho e 
os guiam à trilha que leva a uma vida bem-sucedida e fundamentada na fé.

Seu apoio ajuda a Secretaria das Escolas Católicas a assegurarem que nossas escolas continuem 
criando oportunidades de sucesso aos alunos desde a educação inicial até ao ensino médio.

POGRAMA DE CESTAS 
BÁSICAS DA PARÓQUIA
Muitas paróquias em nossa Arquidiocese têm programas de cestas básicas que fornecem 
nutrição e suporte a milhares de famílias carentes. Colheita na Vinha, o programa de cestas 
básicas de St. Mary-St. Catherine na Paróquia de Siena em Charlestown serve mais de 300 
famílias mensalmente. Esse programa alimentício, assim como outros por toda a Arquidiocese, 
são mais importantes agora do que nunca antes, pois o número dos que sofrem devido à 
insegurança alimentar cresceu 55% durante a pandemia.

Seu apoio fornece suporte operacional e assistência contínuos e abrangentes a nossas paróquias enquanto 
elas fazem o que sabem fazer melhor: cumprir a missão de Cristo de ajudar aqueles que mais precisam.
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