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Queridos irmãos e irmãs em Cristo:  

Diante das incertezas e desafios atuais, que os imigrantes em toda a Arquidiocese estão 

vivenciando, desejo dirigir algumas palavras de apoio e solidariedade aos Católicos de nossas 

comunidades de imigrantes presentes nas paróquias da Arquidiocese de Boston. Tendo passado 

todo o meu sacerdócio trabalhando com imigrantes, muitos dos quais eram trabalhadores 

indocumentados fugindo das guerras e da violência da América Central, vi de perto a dor e o 

sofrimento vivido pelas famílias que, pelas circunstâncias são obrigadas a viver nas sombras, 

sempre temerosas de serem descobertas e em ruína econômica. 

Embora muitos americanos estejam frustrados com um sistema de imigração defeituoso e 

outros temem a ameaça de uma infiltração terrorista, acredito que a maioria das pessoas deste 

país reconhecem que somos uma nação de imigrantes e que, em nossa história, temos 

estabelecido a assimilação de pessoas de diferentes línguas, religiões e etnias dentro deste 

magnífico mosaico que é a América. Os ideais de nosso país são muito bem expressados no belo 

poema de Emma Lazarus que está gravado no pedestal da Estátua da Liberdade, descrito como: 

“uma mulher poderosa, com uma tocha...E seu nome, mãe de todos os Exílios. De seu punho 

farol brilha a acolhida abrangente...e ela proclama "Guarde terras ancestrais, com sua pompa 

histórica, dêem-me os cansados, os pobres, suas massas apinhadas, que anseiam por respirar em 

liberdade..Ergo meu tocheiro ao lado do Portão Dourado!”  

Assim como nós somos um país de imigrantes, nós também somos uma igreja de 

imigrantes. A Igreja Católica nos Estados Unidos sempre tem estado ao lado de seus filhos, que 

vieram de várias terras para este país e encontraram dentro da igreja uma comunidade e um lar 

espiritual. A chegada de tantos que vieram de toda parte do mundo tem enriquecido o nosso país 

e a nossa igreja. 

Aqui em Massachusetts temos cerca de 1 milhão de imigrantes que vivem em nosso 

meio, representando cerca de 14 por cento da população do estado. Metade destes são cidadãos 

Americanos. Estudos têm indicado que os imigrantes são grandes contribuintes para o Social 

Security, porque esses imigrantes, por grande parte, então na idade ideal para trabalhar, e eles 

pagam para o sistema durante um longo tempo. Isso inclui imigrantes indocumentados, a grande  
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maioria dos quais está pagando impostos de Social Security, mas nunca receberão quaisquer 

benefícios. Na verdade, os imigrantes em Massachusetts pagam US $ 1,36 bilhão em impostos 

estaduais e US $ 1,28 bilhão em impostos locais sobre imóveis. Os imigrantes muitas vezes 

fazem os trabalhos mais duros pelos salários mais baixos. Eles vêm a este país para trabalhar, 

para sustentar suas famílias e são cumpridores da lei.  

Os bispos dos Estados Unidos, a liderança da Igreja Católica, estão comprometidos em 

trabalhar por uma reforma imigratória abrangente e por uma política de acolhimento para aqueles 

que estão fugindo da perseguição e da violência. É a nossa oração fervorosa que pessoas de boa 

vontade, de ambos os partidos políticos, possam se unir e forjar uma política e uma lei 

imigratória compreensiva que reflita o idealismo deste país. 

Meu desejo é assegurar a todos vocês, especialmente às famílias nas situações mais 

precárias, que a sua igreja esta junto com vocês e que trabalhará sem esmorecer para promover 

soluções humanas para os desafios que vocês enfrentam. De fato, muitos dos programas da 

Catholic Charities  estão voltados para as necessidades imediatas das famílias imigrantes. 

Nosso Santo Padre, Papa Francisco, em sua primeira viagem como Papa, foi para a ilha 

de Lampedusa para expressar seu apoio aos muitos refugiados que lá chegaram e para advertir o 

mundo contra a globalização da indiferença. Convidamos a toda comunidade para escutar às suas 

palavras.  Saibam que vocês estão constantemente em nossos pensamentos e orações. Vocês não 

estão sozinhos. Vocês são uma parte importante da nossa Família e sua Igreja não deixará de 

defender em seu nome. 

Invocando a poderosa intercessão de Maria, a Mãe do Divino Pastor, por você e por seus 

entes queridos, eu permaneço 

 

Fielmente em Cristo, 

 

Arcebispo de Boston 


