
Você Apoia os Necessitados Através dos Serviços  
Sociais Católicos
Os Serviços Sociais Católicos (CSS) atendem e ministram a cerca de 50.000 
indivíduos a cada ano. Desde 1924, a CSS está comprometida em defender 
e promover a dignidade humana em nossa comunidade e melhorar a 
qualidade de vida de todas as pessoas no espírito do amor universal de 
Deus. O CSS fornece serviços sociais e humanos abrangentes, incluindo 
necessidades básicas e de emergência e assistência para moradores de rua, 
questões de imigração, serviços de habitação e residenciais, deficiências, 
adoção, aconselhamento de saúde mental, serviços de saúde para idosos, 
reabilitação de bairros, execuções hipotecárias, serviços de cidadania, 
apoio ao luto e muito mais. 

Você Apoia a Educação de Nossa Juventude Através  
da Fé Católica
As doações ao Apelo Católico ajudam a viabilizar o sonho de uma educação 
católica para as famílias por meio do abatimento de mensalidades 
escolar e do apoio a bolsas de estudo. Nossas Escolas Católicas oferecem 
aos nossos alunos a chance de crescer e prosperar espiritualmente, 
academicamente, emocionalmente e socialmente – colocando-os no 
caminho para se tornarem as pessoas que Deus os criou para serem. 
Ensinam o respeito pela dignidade de cada pessoa. Ao infundir a religião 
em todo o currículo, nossas escolas ajudam nossos alunos a se tornarem 
indivíduos completos e cheios de fé que contribuem para a sociedade de 
várias maneiras.
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“As minhas ovelhas ouvem a minha voz; 
Eu os conheço, e eles me seguem . ” 
                                                                                                              – João 10:27

 FAÇA A SUA DOAÇÃO OU SE COMPROMETA HOJE!

The Catholic Appeal – Diocese of Fall River
P.O. Box 237, Kensington, CT 06037-0237

www.givefrdiocese.org

508-675-1311

Passe a câmera do seu telefone 
sobre este código QR para ser
levado diretamente para nossa 
página segura de doações online:

Como Viajamos Juntos – Sua Doação Faz Uma Diferença!

“ Na minha ordenação em maio de 1970, meu 
pai e eu tiramos uma foto do lado de fora da 
Catedral. Acima de nossas cabeças estava 
o logotipo do Apelo Católico. Sou amigo do 
Recurso desde então. É uma coisa maravilhosa 
e ajuda não apenas algumas instituições de 
caridade, mas também é um impulso para o 
moral do clero e do Bispo, porque há muito 
que podemos fazer através da generosidade 
do povo. A Diocese não poderia funcionar 
sem ele. Eu não gostaria de estar em uma 
Diocese onde eles não tivessem nada disso.  
É simplesmente fenomenal.” 

– Pe. Thomas Rita, 
Sacerdote Aposentado da Diocese de Fall River
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Você Apoia a Vida Católica em Todas as Idades e em Todos os Estágios
Sua doação para o Apelo serve nossas paróquias, escolas e campi universitários, 
ajudando católicos de todas as idades em nossa Diocese a se aprofundarem em 
suas vidas de fé e desempenharem papéis ativos 
em uma Igreja revigorada. Eles permitem que 
casais e famílias vivam como a Igreja doméstica 
e que toda vida humana seja protegida e amada 
desde a concepção até a morte natural. O apoio 
dos doadores também disponibiliza uma rede 
de capelães em tempo integral e parcial para os 
doentes e moribundos em todos os hospitais 
da Diocese e ajuda a financiar a assistência 
pastoral aos residentes em nossas unidades de 
saúde diocesanas.

Você Apóia Nossos Sacerdotes de Hoje e de Amanhã
As doações ao Apelo sustentam o Escritório das Vocações em seu trabalho 
com os homens de nossa Diocese que estão ouvindo o chamado para uma 
vida de serviço. O apoio de doadores ajuda nossos dedicados seminaristas 
à medida que progridem em sua jornada para o sacerdócio. Sua doação 
também beneficia os padres aposentados da Diocese de Fall River, muitos dos 
quais continuam a servir nossas paróquias e povo todos os anos: celebrando 
a Missa, ajudando nossos Párocos, visitando os doentes, administrando 
os sacramentos e educando e orientando as pessoas e famílias de nossa 
comunidade em sua fé.

com Fé e Amor

Viajando 
Juntos 

e



No capítulo cinco do Evangelho de Mateus, Jesus 
nos chama não apenas para “amar o próximo,” 
mas para “amar seus inimigos e orar por aqueles 
que perseguem você.” (Mateus 5, 43-44) Esta pode 
ser uma das coisas mais difíceis que Cristo nos 
pede, mas também é a mais importante para nós 
como católicos: amar cada pessoa somente por 
ser filho/a de Deus, não por causa de nada que 
ela/ele , tem ou professam. O tema do nosso 81º 
Apelo Católico Anual, “Viajando Juntos com Fé e 
Amor,” nos inspira a dar vida a esses versículos da  
Sagrada Escritura.

Iniciamos um caminho sinodal como Igreja. Ao lançar este sínodo mundial, 
o Papa Francisco nos concedeu uma grande honra e uma tremenda 
responsabilidade. Ele está nos convidando a assumir a liderança em ouvir, 
aprender e amar enquanto edificamos o reino de Cristo aqui na Diocese de 
Fall River.

Assim como Jesus, precisamos estar atentos às pessoas ao nosso redor, fazer 
um convite e ser uma comunidade acolhedora. Somos um povo destinado 
a caminhar juntos e mostrar amor a toda a humanidade. O apoio ao Apelo 
Católico é uma forma de cumprir esta promessa.

Todos os anos, nesta época, peço seu apoio ao Apelo Católico. Se suas 
circunstâncias permitirem, considere fazer uma contribuição de qualquer 
tamanho para nos ajudar a cumprir nossa missão. Como seu Bispo, espero 
que você possa se juntar a mim nesta jornada em comum por uma estrada 
comum. Podemos mostrar ao mundo como viver juntos em paz, amor e 
respeito e fazer desta época, nas palavras do Papa Francisco, “uma verdadeira 
época do Espírito.”

Atenciosamente no Senhor,  

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

Meus queridos amigos em Cristo, Meus queridos amigos em Cristo, O 81̊  Apelo Católico Annual 
vai de 1 de maio a 30 de junho. Desde 1942, o Apelo tem ajudado pessoas 
em todas as fases da vida em toda a nossa Diocese, que se estende desde 
Mansfield, Easton e Attleboro’s, passando pelas áreas de Taunton, Fall 
River e New Bedford, e se estendendo até Cape Cod e as ilhas. Todos 
os anos, as agências e apostolados apoiados pelo Apelo assistem e 
ministram a mais de 100.000 pessoas 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.

Ministérios Apoiados pelo Apelo Católico Anual 
Devido à generosidade de mais de 18.000 paroquianos, amigos e apoiadores do Apelo do ano passado, podemos oferecer  

as seguintes fontes de cuidado, compaixão, ministério e serviço aos necessitados na Diocese de Fall River:

Meta do Apelo Católico para 2022: 
$4.8 Milhões

“ Das cinzas da pandemia do coronavírus, 
uma Igreja renovada nascerá. Uma 
Igreja centrada em Jesus, centrada na 
Eucaristia, e uma Igreja que tem como 
caracteística principal um processo 
sinodal.”   – Bispo da Cunha

Oração de Apelo Católico 2022

Pai do Céu,Pai do Céu,
fonte de amor, força e generosidade,
que, pela presença do Espírito Santo,

tem concedido incessantemente à Diocese de Fall River
os meios para cumprir a missão da Igreja,

pedimos humildemente a graça de encarnar o seu Espírito,
conduzindo-nos ao serviço do Evangelho

através do nosso Apelo Católico anual.

Ajude-nos a ser mordomos fiéis de seus muitos dons.
Ajude-nos a ser mãos que constroem pontes, como Você fez.

Ajude-nos a lembrar que todas as nossas boas obras são feitas em Seu nome.

Concede-nos corações agradecidos para responder àqueles que clamam por Ti.
Dê-nos a coragem de compartilhar desinteressadamente nossos dons de

tempo, talento e tesouro com todos aqueles que estão em necessidade.
Que as boas obras do Apelo lhe sejam agradáveis,

enquanto esperamos, com jubilosa esperança, a plenitude da tua glória.

Nós o pedimos por Cristo nosso Senhor, 

AmenAmen

         Apoio aos Ministérios Pastorais – 34%
•  Escritório do Secretariado para a Nova Evangelização: Pastoral  

Universitário, Organização Juvenil Católica, Eventos e Retiros Juvenis  
em toda a Diocese, Preparação e Enriquecimento Matrimonial, Formação 
Religiosa no Ensino Fundamental e Médio, Pastoral Familiar, Escritório  
para Religiosos, Programas para Viúvos, Separados, e Divorciados,  
Ministério Respeito à Vida (Pró-Vida), Escritório do Rito de Iniciação  
Cristã de Adultos (RCIA)

• Diaconato Permanente
• Ministério Prisional
• Apoio ao Clero Aposentado
• Apostolado Hispanico
• Apoio da Catedral de Santa Maria
• Escritório Vocacional e Apoio aos Seminaristas

         Serviços Sociais e Cuidados Infantis – 30%
•  Serviços Sociais Católicos: Apoio ao Luto, Preparação para a  

Cidadania, Acção Comunitária para Melhor Habitação, Despensa  
de Alimentos, Sopa e Vale-Refeição, Associação para Cegos,  
Abrigos para Sem-abrigo e Serviços de Extensão para Sem-abrigo,  
Recursos e Aconselhamento Individual e Familiar, Gabinete para  
Pessoas com Deficiência , Extensão e Advocacia Jurídica para  
Comunidades Imigrantes, Apoio à Gravidez, Reassentamento  
de Refugiados, Habitação Transitória e de Longo Prazo

• Serviços de São Vicente

         Apoio às Escolas Católicas – 18%
• Ajuda com Bolsas de Estudo
• Abatimento de Mensalidade Escolar

         Cuidar dos Doentes e Reclusos em Casa – 12%
• Pastoral aos enfermos nos hospitais
• Estabelecimentos de Saúde Diocesanos/Apoio às Casas de Repouso
• Missa Semanal da Televisão

         Custos de Angariação de Fundos – 6%
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Para ver a declaração das receitas e despesas do Apelo Católico 
de 2021, visite: 
catholicfoundationsema.org/2021-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. 


