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Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 

 

Espero e rezo para que esta carta encontre todos vocês bem. 

 

Com o recente aumento no custo de serviços públicos e outras despesas, estamos preocupados de que o 

ofertório semanal não seja capaz de cobrir as nossas contas mensais de serviços públicos. Temos 

explorado diferentes maneiras de ajudar a subsidiar a nossa renda paroquial e criamos o programa 

“Patrocine um dia”. Outras paróquias da região têm usado este programa e tiveram grande sucesso. 

 

Em anexo você encontrará o que esperamos ser uma nova arrecadação anual adicional para a Paróquia. 

Estou pedindo que você considere apoiar a nossa paróquia, comprometendo-se a “Patrocinar um dia” na 

Imaculada Conceição. O conceito é bastante simples. Estamos pedindo que você simplesmente ajude a 

patrocinar o custo de funcionamento da paróquia por um dia. O custo para fazer isso é de $125. Como 

você pode imaginar, com apenas o custo dos salários e contas, etc., $125 por dia não cobre tudo; mas 

cobrirá o pagamento das nossas utilidades, o que ajudará a tirar muita pressão das finanças da paróquia 

para fazer face às despesas. 

 

Os números foram calculados e arredondados para esse valor de $125, com a esperança de que não fosse 

muito difícil para as pessoas gerar. Dito isto, alguns podem querer ajudar com mais dum dia. Não temos 

problema com isso, eu prometo. Com um censo de cerca de 900 paroquianos ativos, esperamos cobrir 

todos os 365 dias do ano. Peço-lhes que olhem o formulário anexo e considerem em espírito de oração 

se você acha que poderia ajudar nesta nova campanha de arrecadação de fundos. Se eu, ou qualquer 

pessoa do escritório paroquial, puder ajudar com alguma pergunta neste novo empreendimento, não 

hesite em nos chamar. 

 

Na paz de Cristo, 

 

 
 

Rev. Carlos D. Suarez 

Pároco  

 

   
 
 



Imaculada Conceição                  
Patrocine um dia - $125 

Um dia ajudará a cobrir os custos dos serviços públicos de nossa 

paróquia por um ano. 

 

Este ano, no 2022-2023 - $125 ajudarão cobrir os custos diários do funcionamento da nossa 

paroquia, apoiando:  

➢ As missas do fim de semana, e missas da semana 

➢ Batismos de nossos filhos, casamentos de nossos paroquianos, e os funerais de nossos 

queridos defuntos 

➢ Reuniões e atividades dos nossos grupos paroquiais, ministérios e programas, bem como 

vários eventos comunitários realizados em nossa paróquia. 

$125… 
Esse é o monto aproximado de dólares 

que usamos CADA DIA para pagar 

aquecimento, eletricidade e todas as 

outras utilidades para  

• A igreja 

• O salão paroquial  

• Os custos para os padres 
 

Isso é $45,625 este ano. 

$125… 
Cento e vinte e cinco dólares de 365 

famílias ajudarão a cobrir o custo 

desses serviços públicos por um ano 

inteiro, 365 dias. 

 

Por favor, patrocine um dia e ajude 

apoiar a Imaculada Conceição este 

ano. 

Eu/ Nos gostaria/mos de patrocinar um ou mais dias @ $125 cada dia – Total: $_________ou desejamos fazer uma 

doação de $_________ 

Nome__________________________________________E-mail_______________________________________ 

Endereço________________________________________Tel._________________________________________ 

Forma de pagamento por: ( ) CHEQUE no nome da Imaculada Conceição. 

Ou use o ícone de “Online Giving” no www.stoughtoncatholic.org escolhendo “Sponsor a Day” como o fundo. 

Por favor, escreva o nome como você gostaria que aparecesse  no boletim:      sobrenome ou em memoria de: 

___________________________________________________________________________________________ 


