Serviços Sociais Católicos

Doações para o Apelo Católico apoiam os Serviços Sociais Católicos (CSS),
que servem e ministram a cerca de 50.000 pessoas a cada ano. O Apelo
apóia o alojamento de mulheres, homens, crianças e famílias que foram
deslocadas devido a inúmeras situações sociais e econômicas, como abuso,
violência doméstica, abuso de substâncias quimicas, desemprego, execução
hipotecária, etc. em abrigos de assistência de emergência, abrigos para
sem-tetos e abrigos transbordante. Em 2020, abrigos para desabrigados em
toda a Diocese forneceram abrigo para quase 550 homens e mulheres.

Solanus Casey Food Pantry

Durante a pandemia de COVID-19 em 2020, o Solanus Casey Food Pantry
em New Bedford, um programa da CSS, experimentou um aumento de mais
de 150% no uso, atendendo a quase 20.000 domicílios representando mais de
52.000 indivíduos. Isso incluiu um aumento significativo no número de idosos
que recorrem à Despensa de Alimentos.

Jean Anne, uma convidada da St. Joseph House, Hyannis

Shawn, um convidado da Samaritan House, Taunton

Para atender a uma nova demanda entre as famílias, o Food Pantry também
começou a oferecer fraldas na primavera de 2020. De acordo com o gerente do
programa Matt Dansereau (na foto ao centro, com uma equipe de voluntários
de Solanus Casey), “Estamos em um ponto em que distribuímos facilmente
2.500 fraldas por semana, agora junto com lenços umedecidos e, às
vezes, comida de bebê: algo novo que começamos e que definitivamente
continuará quando ‘voltarmos ao normal.’”

Quando a pandemia elevou a insegurança
alimentar, o Food Pantry, que anteriormente
distribuía 6.000 libras de alimentos por
semana, começou a distribuir 12.000 libras de
alimentos por semana – por uma distribuição
geral de aproximadamente 300 toneladas de
alimentos de limento em 2020.

Amar

Meta do Apelo Católico para
2021: $4 Milhões
Em 2020, as contribuições para o Apelo Católico apoiaram os seguintes
ministérios na Diocese de Fall River.
Serviços Sociais e Cuidados Infantis
• Serviços Sociais Católicos
• Cathedral Day Camp
• Serviços de São Vicente
• Organização da Juventude Católica

Ministério da Saúde ao
Doente/Capelania
Hospitalar

Apoio aos Ministérios Pastorais
• Ministério de Campus Universitário
•C
 omunicações (inclui suporte para
a Missa Semanal na Televisão
e The Anchor)
• Ação da Comunidade por
uma Moradia Melhor
• Apoio Pastoral de Lares de Idosos
• Escritório de Formação de Fé
• Escritório de Ministério da Família

• Escritório para Religiosos
• Diaconato Permanente
• Ministério da Prisão
• Apostolado Pró-Vida
• Escritório RCIA
• Apostolado Hispanico
• Apoio à Catedral
de Santa Maria
• Escritório de Vocações e
Apoio a Seminaristas

80º Apelo Ca
Cat
tólico Anual
Diocese de Fall River

Apoio as Escolas
Católicas

Tempo de

Reunir, Tempo de Curar, Tempo de Amar

Para ver a declaração das receitas e despesas do Apelo Católico de 2020, visite:
catholicfoundationsema.org/2020-revenue-and-expenditures
Incentivos paroquiais e de colaboração: Este ano, 50 centavos de cada dólar
arrecadado acima da meta de arrecadação de fundos de uma paróquia serão
devolvidos às paróquias.
FAÇA A SUA DOAÇÃO OU SE COMPROMETA HOJE!
POR CARTA: The Catholic Appeal, 450 Highland Avenue, Fall River, MA 02720
ONLINE: givefrdiocese.org/2021 LIGUE: 508-675-1311

“ Porque tive fome e me destes de comer;
tive sede e me destes de beber; era peregrino

Diocese de Fall River

450 Highland Avenue, Fall River, MA 02720
Telefone: 508-675-1311 • www.fallriverdiocese.org
*Algumas fotos nesto panfleto foram tiradas antes da pandemia COVID-19.

e me acolhestes; nu e me vestistes; enfermo e me
visitastes; estava na prisão e viestes a mim.”
– Mateus 25: 35-36

Meus queridos amigos em Cristo,
O tema de nosso 80º Apelo Católico Anual, “Tempo de Reunir,
Tempo de Curar, Tempo de Amar,” nos inspira a sermos exemplos
vivos do poder de cura do amor de Cristo. O mundo inteiro parece
estar clamando por uma renovação, e a necessidade de ministérios,
programas e apostolados financiados pelas doações feitas ao Apelo
Católico nunca foi maior.
A Sagrada Escritura nos lembra que o amor é a forma mais importante
de compartilhar a luz do nosso Salvador com o mundo: “Que o
amor vos faça servir uns aos outros” (Gálatas 5:13). No Cristianismo, a
caridade é a forma mais elevada de amor entre Deus e nossos irmãos
e irmãs; as duas palavras, caridade e amor, são sinônimos. Quando
mostramos caridade para com os outros, damos vida a esse amor
de tantas maneiras maravilhosas e cumprimos nossa
obrigação de viver no exemplo de nosso Senhor Jesus
Cristo, que deu sua vida por nós.
Todos os anos, nesta época, peço a sua ajuda ao
Apelo Católico. Se suas circunstâncias permitirem,
considere fazer uma contribuição de qualquer
tamanho para nos ajudar a cumprir nossa missão
de maneiras reais e transformadoras. Como
enfrentamos muitas dificuldades e desafios
juntos como uma comunidade de fé, estou
de um modo especial humildemente
grato por seu cuidado contínuo,
amoroso e me sinto abençoado por
servir como seu Bispo.
Atenciosamente no Senhor,

+Dom Edgar M. da Cunha,
S.D.V., D.D.
Bispo de Fall River

O 80º Apelo Católico Anual

vai de 1 de maio a 30 de junho. Desde 1942, o Apelo tem
ajudado pessoas em todas as fases da vida em nossa Diocese,
que se estende de Mansfield, Easton e Attleboro, através das
áreas de Taunton, Fall River e New Bedford, e se estende até
Cape Cod e as ilhas. A cada ano, as agências e apostolados
apoiados pelo Apelo assistem e ministram a mais de 100.000
indivíduos e famílias que nos procuram em busca de ajuda. Seu
apoio fortalece e dá continuidade a este importante trabalho,
ao mesmo tempo em que transforma vidas.
“Oro para que possamos nos reunir novamente e ser uma fonte
de esperança, cura e amor na Diocese de Fall River.” – Bispo da Cunha
(mostrado aqui cozinhando uma refeição no Sr. Rose Soup Kitchen em New Bedford)

Escritório de Formação de Fé

O Escritório de Formação de Fé oferece um grande número de oportunidades
para os Católicos de todas as idades darem testemunho de sua fé e desenvolverem
vozes confiantes para defender sua fé por toda a vida. Todos os anos, o Prêmio da
Juventude Papa Pio Decimo homenageia jovens Católicos de destaque em toda
a Diocese de Fall River. Em 2020, 49 adolescentes receberam esta homenagem,
incluindo John Mahoney da Paróquia de São Vicente de Paulo em Attleboro:

“Uma boa maneira de ficar perto de Jesus é
reservar alguns minutos no início de cada
manhã para pedir a Deus forças para fazer a
Sua vontade naquele dia. No final do dia, é útil
examinar minha consciência e refletir sobre
tudo o que aconteceu ao longo do dia ... Acho
que fazer isso me ajuda a ficar mais perto de
Deus e abre espaço para Ele em minha vida e
em meu coração.” – John Mahoney

Escritório de Vocações

Sua doação ajuda diretamente na formação dos nossos piedosos seminaristas
como futuros sacerdotes bem como o trabalho do Escritório de Vocações.
Como as aulas presenciais foram canceladas e mudaram para o ensino remoto
no ano passado, muitos de nossos seminaristas fixaram residência em nossas
paróquias, incluindo Matthew Laird e William O’Donnell, que se juntaram à
comunidade da Sagrada Família em East Taunton enquanto continuavam seus
estudos. Bill e Matt, que cresceram em Cape Cod, são membros da Classe de
Ordenação do Seminário St. John de 2022.

Apostolado Pró-Vida
Por quase 30 anos, o Apostolado Diocesano
Pró-Vida oferece programas e eventos
anuais para pessoas de todas as idades,
para promover uma cultura que defenda a
vida desde a concepção até a morte natural.
Também tem a missão de educar os jovens
da Diocese de Fall River. O escritório oferece
aos indivíduos da Diocese a oportunidade
de participar da Marcha pela Vida anual em
Washington, DC, uma Missa Pró-Vida com o Bispo da Cunha, um concurso
de redação Pró-Vida para alunos do ensino fundamental e médio em todas
as nossas escolas diocesanas e um Boot Camp Pró-Vida anual. O Apostolado
Pro-vida também reconhece um indivíduo anualmente com o Prêmio
Diocesano Pró-Vida Pessoa do Ano.

Reunir

“Estamos sempre orando
para que o Senhor envie
mais trabalhadores para a
vinha. Os homens que estão
em discernimento são o
futuro da nossa Igreja.
Ao estender a mão para
esses homens como
doadores, você pode
construir um futuro forte.”
– William O’Donnell

“Atrás de cada seminarista
está um grande grupo de
apoio. Doações para o Apelo
Católico e as orações dos
doadores significam muito
para nós. Continue orando
por nós, especialmente
agora, quando não podemos
estar tão conectados (devido
à pandemia COVID-19).”
– Matthew Laird

Curar

