
Meus Prezados Amigos em Cristo:

Durante esta temporada da Quaresma, sou lembrado da mensagem de São Paulo 
na carta aos Efésios de que fomos criados por Deus em Jesus para fazer boas obras.

Vivemos em um mundo desafiador onde a necessidade de boas obras contínuas e 
expansivas nunca foi tão grande. Os últimos anos evidenciaram em você as melhores 
qualidades, pois você e muitos outros demonstraram coragem, generosidade, e 
preocupação cuidadosa pelos outros.

É com gratidão e humildade que peço a vocês que doem antecipadamente 
ao nosso Apelo Católico e a todas as suas boas obras, compartilhando sua 
própria coragem, generosidade e amor. Por favor, em oração, considere 
fazer uma doação que será um sinal de sua consideração e que fortalecerá 
nossos esforços para melhorar vidas e espalhar esperança.

Por favor, saiba que sou grato por sua generosidade que coloca fé em ação de 
tantas maneiras significativas. Juntos, circundamos uns aos outros com compaixão e 
acolhemos uns aos outros no abraço de Cristo.

Pedindo as bênçãos de Deus sobre você e todos os seus queridos, eu permaneço,

Devotamente seu em Cristo,

Cardinal Seán O’Malley, O.F.M., Cap. 
Arcebispo de Boston
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“Eu apoio o Apelo Católico porque 
quero apoiar ministérios de justiça 
social que trabalham em prol de um 
mundo mais amável e compassivo.”

- Karla J.

“Sem o Apelo, nós não seríamos 
capazes de fornecer os serviços os quais 
as pessoas em nossa paróquia e nossas 
escolas precisam diariamente.” 

- Fr. Jonathan Gaspar
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SEU Impacto

Mais de 250 comunidades paroquianas compõem a 
estrutura coletiva da nossa fé compartilhada. Nossos 
ministérios ajudam a apoiar paróquias vibrantes 
para que elas possam criar programas e iniciativas 
de acordo com as prioridades e necessidades 
individuais das comunidades que servem.

A pandemia enfocou as experiências educacionais 
excepcionais que os alunos recebem nas escolas católicas. 
Enquanto outras escolas privadas e as escolas públicas estão 
enfrentando dificuldades para se recuperarem, as escolas 
católicas—e nossos alunos—continuam alcançando sucesso.

Ao participar do Apelo anualmente, você ajuda sua Igreja a garantir 

que a presença e a esperança de Cristo sejam sentidas em todas as 

144 comunidades que fazem parte da nossa Arquidiocese de Boston.

Sua doação fará uma diferença imediata em ajudar e apoiar

Nossos ministérios são dedicados a ajudar pessoas 
que enfrentam dificuldades, independentemente de 
religião ou origem. Como mãos e pés de Cristo na 
terra, os que servem em nossos ministérios fornecem 
recursos, compaixão e esperança aos nossos irmãos 
e irmãs que vivem às margens da sociedade.

Cada um de nós trilhamos nossa própria jornada de fé, 
então é importante ter acesso a materiais e recursos que nos 
ajudem a aprender, praticar e explorar nossa fé de um modo 
significativo. Nossos ministérios fornecem ensino religioso e 
programas de engajamento para todas as idades.
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a Diferença Se você recebeu uma carta do Cardinal Seán pelo correio e já fez 

sua doação, obrigada! Se não, aqui estão as maneiras pelas 

quais você pode participar do Apelo Católico 2023:

• Use um dos envelopes disponíveis nos bancos 
da igreja e envie-o para sua paróquia. Na próxima 

semana, a maioria das paróquias conduzirão uma 

apresentação durante a Missa.

• Faça uma doação online escaneando o código ou 

visitando bostoncatholicappeal.org/donate-now.

Para aprender mais, visite bostoncatholicappeal.org/ways-to-give.

Sua doação é dedutível do imposto, de acordo com os limites da lei: 
ID de imposto #04-2106175.

Sua doação ao Apelo tem 
impacto tanto local quanto 
regional, construindo paróquias 
mais fortes e apoiando nossa 
Igreja como um todo e as boas 
obras que ela torna possível.


