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Diocese de Fall River

 

Mais de 100 mil pessoas e famílias cujas vidas são 
mudadas por agências e apostolados financiados 
pelo Apelo Católico Anual

Cerca de 50 mil indivíduos são ajudados anualmente 
pelos Serviços Sociais Católicos 

15 seminaristas da Diocese de Fall River estão 
estudando para o sacerdócio

120 Sacerdotes diocesanos ativos e reformados

179 Religiosos, dos quais 57 padres, 11 Freis,  
111 Freiras

Mais de 15.000 doentes e internados recebem 
conforto espiritual com a missa semanal na TV

Quase 60.000 visitas hospitalares a famílias e 
doentes todos os anos 

Mais de 2.200 estudantes dos liceus católicos têm a 
oportunidade de participar em programs oferecidos 
anualmente através do escritório apostólico 
diocesano pró-vida 

Quase 19.000 jovens do ensino K-10 participam em 
aulas e programas de formação religiosa paroquial 
oferecidos pelo ministério de formação religiosa

A Diocese de Fall River 

22020 Objetivo do Apelo Católico: 
4,3 milhões de dólares
O Apelo Católico apoia várias agências, ministérios e apostolados:

Para ver uma Declaração das Receitas e Despesas do Apelo 
Católico de 2019, visite
Catholicfoundationsema.org/2019-revenue-and-expenditures/

Incentivos à paróquia: Como incentivo adicional este ano, as 
paróquias receberão 0,50 por cada dólar quando ultrapassarem um 
aumento de 5% em relação ao que levantaram durante o Apelo do 
ano passado.

• Serviços sociais católicos

• Campo de Dia da Catedral

• Ministério da Saúde aos doentes

• Pastoral Universitária 

• Formação da Fé

•  Acção comunitária para 
melhorar a habitação

• Escritório para os Religiosos

•  Gabinete para o Ministério  
da Família

• Diaconato permanente

• Serviços de São Vicente

•  Organização Católica  
da Juventude

• Apoio às escolas católicas

• Escritório RCIA

• Apostolado Espanhol

• Apoio à Catedral de St.Mary

•  Escritório Vocacional e  
Apoio aos Seminaristas 

• Missa semanal na TV

• Apostolado Pró-Vida



 FAÇA A SUA OFERTA OU COMPROMETA-SE A DAR UM DONATIVO HOJE!
POR CORREIO: The Catholic Appeal, 450 Highland Avenue, Fall River, MA 02720  •  ONLINE: givefrdiocese.org/2020  •  LIGUE: 508-675-1311

O 79o Apelo Anual Católico (anteriormente chamado 
de  Apelo de Caridade Católico) ocorre de 1 de junho a 31 de julho. O nome do 
Apelo foi atualizado para incluir todo o escopo de todas as agências, programas 
e ministérios que apóia, dando comida e abrigo , educando crianças e adultos 
e atendendo às necessidades físicas, emocionais e espirituais de milhares de 
indivíduos e famílias da nossa diocese. Seu apoio sustenta todo esse trabalho vital.

Desde 1942, Apelo Anual Católico têm ajudado pessoas em todas as fases da 
vida em toda a nossa Diocese, que abrange Mansfield, Easton e Attleboro, e 
as áreas de Taunton, Fall River e New Bedford, e estende-se até ao Cape Cod 
e às Ilhas. 

Alimentar os que têm fome. Abrigar os sem-abrigo. Visitar os doentes. Confortar 
os tristes. Quando você faz uma oferta ou se comprometa a dar um donativo para 
o Apelo Católico, você pratica as obras corporais e espirituais da misericórdia e 
pode “ver todas as pessoas” cujas vidas está ajudando a transformar.
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“Sempre que fazemos algo juntos, algo bom, algo bonito, todos mudam — todos  
mudamos de uma certa forma — e isso nos faz bem.”  -Papa Francisco

O Apelo Católico deste ano, “Ver Todas as Pessoas,” lembra-nos 
que a Igreja vive à nossa volta. As obras corporais e espirituais 
de misericórdia são mais urgentemente necessárias do que 
nunca, enquanto lutamos para ajudar os vulneráveis diante da 
pandemia do COVID-19. Em toda a diocese de Fall River, os 
muitos programas, ministérios e serviços apoiados anualmente 
pelo Apelo Catolico ajudam a reconstruir a vida de inúmeras 
pessoas e famílias e a criar caminhos novos. Seu apoio nunca 
foi tão importante como agora nos 79 anos do Apelo Católico. 

A Sagrada Escritura revela-nos a preocupação especial de 
Jesus com os doentes, os necessitados, os desanimados e os 
desprivilegiados. No evangelho de São Mateus, Jesus nos instrui 
que, como cristãos, temos a obrigação de assistir todos os que 

nos pedem ajuda. Jesus diz: “O que quer que tenha 
feito por um desses, o menor dos meus irmãos e 

irmãs que você fez por mim” (Mateus 25:40).

Todos os anos, nesta época, peço o seu apoio 
para o Apelo Católico. A sua contribuição ajuda 
a mudar a vida dos que mais precisam do nosso 
apoio.

Com profunda gratidão pela generosidade 
passada dos paroquianos, das empresas e 

dos amigos da nossa comunidade, peço-
lhes novamente pelo vosso apoio. 
Juntos, faremos uma diferença para 
os nossos vizinhos mais necessitados.

Sinceramente em Cristo,

Meus caros amigos em Cristo,

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

“ Um aspecto do sacerdócio que mais anseio 
de cumprir é trabalhar com a juventude que 
são o futuro da igreja. O meu objetivo como 
padre seria ouvi-los e ajudá-los ter uma relação 
genuína com Cristo e ajudá-los a perceber e 
apreciar o Senhor presente nas suas próprias 
vidas. E, espero, prepará-los e equipá-los para 
uma vida de serviço. Uma vida de fé. E uma vida 
de alegria.”

-  John Garabedian, Seminario da Imaculada 
Conceição, Classe de 2023

“ A minha vida não tem sido fácil. Com o apoio 
da casa de Sr. Rose, eu sei que tenho uma 
oportunidade de alcançar algo melhor na minha 
vida . Todas as pessoas, da cozinha às pessoas 
que cuidam da gestão de casos, se importam 
genuinamente. Todos os dias eu rezo para ser 
capaz de tomar a próxima decisão certa. Este 
lugar dá-me esperança.”

-   Jesse Motta 
Hóspede da Casa de Sr. Rose, New Bedford

“ St. Clare não é apenas um lar; é uma família. 
De imediato eu soube que era o lugar certo 
para o meu bem espíritual, mental e corporal. 
Eu tive que perder tudo para me encontrar 
outra vez graças a St. Clare.”

-  Julie Stockless 
Residente de St. Clare, Hyannis

“ Para aqueles que doaram ao Apelo Católico, 
agradeço muito por me permitirem como 
franciscano viver o meu destino como 
diácono e capelão. Trabalho e ajudo as 
pessoas nos seus momentos mais difíceis, 
na dor e no sofrimento. Sem vocês, eu não 
estaria aqui. Obrigado.”

-  Diácono Tony Cipriano, Capelão,  
Hospital Morton, Taunton


