
 
17 de agosto de 2021 

Caros amigos, 

 

No último sábado, 14 de agosto, um terremoto atingiu o Haiti causando enormes danos e resultando em 

perdas significativas de muitas vidas. 

  

O ‘Catholic Relief Services’ (CRS) anunciou que “está enviando equipes para fornecer água potável, 

saneamento, abrigo e suprimentos de emergência em resposta a um grande terremoto que atingiu o sul 

do Haiti na manhã de sábado. Enquanto a gravidade dos danos ainda está sendo determinada devido a 

falta de comunicação em algumas partes do país, centenas de mortes já foram relatadas, bem como 

muitos danos a edifícios e casas.” 

  

Reconhecendo o sofrimento do povo haitiano e a crescente necessidade de assistência, o cardeal Seán 

pediu que uma especial coleta fosse realizada para o ‘Catholic Relief Services’ e a Igreja no Haiti  nos fins 

de semana de 21 a 22 de agosto ou 28 a 29 de agosto em todas as paróquias da Arquidiocese de Boston. 

  

As Paróquias da Arquidiocese de Boston têm dado um passo consistente em épocas de desastres 

naturais para ajudar nossos irmãos e irmãs em outras partes do mundo. Após o terremoto de 2010 no 

Haiti, onde o CRS relata “mais de 300.000 pessoas foram mortas e outras 1,3 milhão ficaram sem casa”, 

os paroquianos da Arquidiocese generosamente levantaram mais de US $ 2 milhões para esforços de 

socorro. 

  

Para processar esta coleta, peça aos paroquianos que enviem seus cheques à sua paróquia escrito no 

memorando “Ajuda ao Terremoto no Haiti (Haiti Earthquake Relief)”. 

 Um cheque deve ser enviado da paróquia, nominal à Arquidiocese de Boston, com a escrita no 

memorando “Haiti Earthquake Relief”. Envie cheques para: 

  

Attn: Cashier, c/o Haiti Earthquake Relief 

Archdiocese of Boston Pastoral Center 

66 Brooks Drive 

Braintree, MA 02184-3839 

  

Em nome do Cardeal, muito obrigado por sua atenção a esta importante coleta e expressão de nossa 

solidariedade para com os que sofrem. 

  

Fraternalmente vosso em Cristo, 

Rev. William P. Joy 

Vigário Adjunto da Administração 

Assistente Especial do Vigário Geral e Moderador da Cúria 


