CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Brasília, 25 de Abril de 2016.
P – Nº. 0313/16

SOLIDARIEDADE AO EQUADOR
SOCORRO ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DO TERREMOTO
Rezemos por essas populações.
A ajuda de Deus lhes dará força e apoio neste momento difícil.
Papa Francisco.

Aos 16 de abril de 2016, milhares de pessoas foram afetadas pelo terremoto que
arrasou grande parte do Equador. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Gestão de
Riscos, do governo equatoriano, o número de mortos é muito grande, com mais de 7.000
feridos e outras centenas de desaparecidos.
O abalo atingiu 7,8 de magnitude na escala Richter. O epicentro do tremor ocorreu a
28 quilômetros da província costeira de Esmeraldas e a 173 quilômetros da capital, Quito.
Esta foi a pior tragédia dos últimos 67 anos, no país.
Em sintonia com os apelos do Papa Francisco, frente ao sofrimento das famílias
equatorianas atingidas pelo forte terremoto, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e a Cáritas Brasileira lançam a Campanha de Solidariedade ao Equador - SOS
Equador.
Os recursos arrecadados serão destinados para ações de socorro imediato (água
potável, alimentos, abrigos e atendimento às necessidades especiais de crianças, mulheres e
pessoas com deficiências), com apoio posterior à reconstrução das condições de vida da
população.
Conclamamos as dioceses, paróquias, comunidades, congregações, colégios e todas as
pessoas de boa vontade para a realização de uma grande corrente de oração e coletas de
solidariedade em favor do Equador, lembrando tantas mães, pais e filhos falecidos nessa
tragédia.
As ajudas financeiras podem ser depositadas nas seguintes contas, a cargo da Cáritas
Brasileira:
Banco do Brasil
Agência: 3475-4
Conta Corrente: 33.362-X

Caixa Econômica Federal
Operação: 003
Agência: 1041
Conta Corrente: 3824-6

O Deus de ternura e de bondade derrame suas bençãos sobre cada pessoa pela
colaboração e gesto amoroso em favor das famílias equatorianas.
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