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Juiz de Fora, 22 de outubro de 2016 
Memória de São João Paulo II 

 
“Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso”. (Lc 

6,36). 
 
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Cáritas Brasileira 

lançaram no dia 13 de outubro, “a Campanha SOS Furacão no Haiti”, em 
solidariedade às vítimas daquele desastre ecológico que atingiu o país caribenho no 
último dia 4 de outubro. Estima-se que um milhão de pessoas tenham sido afetadas 
pelas tempestades e que o número de mortes passe de um mil. Este foi o pior 
acidente natural enfrentado pelo País desde o terremoto de janeiro de 2010, quando 
mais de 300 mil haitianos morreram. Ainda hoje há dezenas de milhares de pessoas 
vivendo em barracas devido às conseqüências do referido terremoto, o que agrava 
ainda mais a situação da sofrida população com a passagem do furacão Matthew. 

Neste Ano Jubilar da Misericórdia, a Arquidiocese de Juiz de Fora em 
comunhão com a Igreja no Brasil vai participar plenamente desta campanha em 
solidariedade aos irmãos haitianos.  

Deste modo, conclamo as nossas paróquias, comunidades, congregações 
religiosas, colégios católicos, e as pessoas de boa vontade de nossa Igreja Particular 
Juizforana, para que se realize uma grande corrente de oração e um significativo gesto 
concreto de solidariedade em favor dos mencionados irmãos e irmãs sofredores. 

Para coordenar “a Campanha SOS Haiti”, na Arquidiocese de Juiz de Fora, 
nomeei o Padre Welington Nascimento de Souza, Vigário Paroquial da Catedral, que 
convidará outras pessoas com o fim de melhor articular as ações sociocaritativas.  

Os recursos arrecadados para esta campanha (alimentos não perecíveis, 
água mineral, cobertores e kits de higiene), deverão ser entregues em nossa 
Catedral Metropolitana de Santo Antônio, que depois serão conduzidas ao seu 
destino.  

As ajudas financeiras podem ser depositadas nas seguintes contas, 
administradas pela Cáritas Brasileira em favor das vítimas do furacão Matthew: 

 
Banco do Brasil                                       Caixa Econômica Federal 
Agência: 3475-4                                       Agência: 1041  /  Operação: 003 
Conta Corrente: 33781-1                         Conta Corrente: 3943-9 
  

Pedimos que comuniquem ao Padre Coordenador, na Secretaria da Catedral, 
as doações depositadas em dinheiro, para melhor controle, o que, desde já 
agradecemos, 
 

A todos envio a Bênção de Deus, por intercessão de Maria, Mãe de 
Misericórdia.. 
 

 
 

Dom Gil Antônio Moreira 
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora 

 


