
Para qualquer informação 

por favor contacte o 

escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

A secretaria Humbelina 
estará no escritório da 
paróquia para atender em 
Português, nas segundas-
feiras e quartas-feiras, das 
9:00 AM-3:00 PM e sextas-
feiras das 9:00AM-2:00PM.  
---------------------------------------------------------------------

GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE 

Todos somos convidados a participar e fazer parte 

destes grupos! Assim poderemos continuar a ser 

uma comunidade vibrante, mostrando o que há em 

nos’ de melhor para oferecer com a nossa 

diversidade e costumes diferentes. Neste boletim 

destacaremos o Ministério o Ministério de Coroinha. 

Ser coroinha é algo muito importante, pois se presta 
um serviço à Igreja, ao sacerdote e, principalmente, 
a Deus. O coroinha ou a coroinha ajudam o padre a 
celebrar a missa e outras cerimônias da igreja, em 
toda a sua liturgia.  
Desde uma tenra idade estes adolescentes são 
convidados a doar tempo da sua vida em 
testemunhar Jesus Cristo e viver em intimidade com 
Ele no serviço ao altar, nas celebrações eucarísticas. 
São convidados a dar testemunho da sua missão 
também na família, na escola, no grupo de catequese 
e assim por diante. 
As tarefas de um Coroinha ou de um Acolito  podem 
ir desde a correta preparação do altar, ao correto 
manuseamento do missal romano, todo o trabalho a 
realizar na credência, recepção das oferendas, etc. e 
também - em celebrações mais solenes – o 
manuseamento do turíbulo, o transporte da Cruz, das 
velas e do Evangelho ou todas as demais tarefas que 
‘aparecem ocasionalmente’ devido o tempo Litúrgico 
que se vive. O coroinha deve conhecer a santa 
missa, parte por parte, os lugares da igreja, os livros 
sagrados, os utensílios usados na celebração, as 
vestes litúrgicas, e seguir o que a igreja ensina. 
Do coroinha exige-se piedade, postura, respeito para 
com os ministérios. Ser coroinha exige 
responsabilidade, e devem assumir com amor, este 
serviço a Cristo e sua Igreja.  
Seja evangelizador, convide seus colegas a servir de 
Coroinha! 

RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA 
DURANTE O ANO 2019  
Quem precisar do relatório das suas ofertas para a 
Igreja durante o ano 2019, para usar como 
comprovante para a preparação das taxas anuais, 
por favor entre em contacto com o escritório 
paroquial.  
---------------------------------------------------------------------
RETIRO ESPIRITUAL 
Haverá um retiro espiritual oferecido em Inglês no 
sábado dia 8 de Fevereiro das 9 AM-4:30PM. Um 
pequeno-almoço e também o almoço será servido. O 
retiro será oferecido pelo Pe. James Walling que 
serve no Santuário de Blue Army, em Washington, NJ 
Quem estiver interessado em participar, por favor 
contacte o escritório paroquial para sabermos o 
número de pessoas.   
-------------------------------------------------------------------- 
CONVITE Á ORAÇÃO- (Inglês) 
Um grupo de oração se reúne todos os Domingos às 
3:00PM na nossa Igreja para a reza do terço da Divina 
Misericórdia e o rosário (terço). Todos estão 
convidados a participar e rezar por nossa paróquia e 
por várias outras intenções.  
---------------------------------------------------------------------
MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 
*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência; os pais e os padrinhos devem assistir 
a uma sessão de catequese oferecida na primeira 
terça-feira do mês ou ultimo sábado de cada mês; a 
celebração do Baptismo é no 3º Domingo do mês 
após a missa das 11:30 AM. 
Devem estar registados na paróquia, assistirem a’ 
Missa, e ajudarem nas despesas da nossa paróquia 
(usarem o sistema de envelopes de ofertório) por 
pelo menos 3 meses antes da marcação do 
Baptismo. 
Em casos especiais devem falar com o Pe. Damian 
pessoalmente. 
*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por favor 
verifiquem se estes têm os sacramentos necessários 
(Baptizado, Primeira Comunhão, Confirmação). Os 
padrinhos se forem casados devem ter sido casados 
pela Igreja. Devem comprovar que estão registados 
e participantes em uma paróquia Católica por mais 
de 3 meses. Padrinhos e Madrinhas devem servir de 
bons exemplos, serem pessoas de Fé, e participantes 
na Igreja Católica. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 01 de Fevereiro – 
Manuel Martins 
+Domingo 02 de Fevereiro- 
António Costa Lucas e 
Manuel Gafanha 
+Quarta-feira 05 de 
Fevereiro- João Grego 
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus 
+Sábado 08 de Fevereiro-João 
Martins Capela e família  
+Domingo 09 de Fevereiro- Sandro Feiteira e 
Membros da Irmandade de Fátima 
--------------------------------------------------------------------- 
RIFAS DO “LUCKY CALENDAR” 
Se ainda não compraram as rifas do calendário da 
sorte “Lucky calendar” poderão passar pelo 
escritório paroquial para comprar ou procurar 
alguém na sacristia. O próximo sorteio será esta 
terça-feira dia 4 de Fevereiro. Este ano também 
haverá promoção. Quem comprar 2 calendários por 
$50.00 oferecemos mais um grátis. Boa sorte a todos 
os participantes. 
--------------------------------------------------------------------- 
MEMORIALIZAÇAO DE BANCOS DA IGREJA  

Para quem estiver interessado em fazer uma oferta 
para a Igreja para ajudar na despesa de renovação 
das joelheiras e bancos da igreja, poderão faze-lo em 
memória de um ente querido falecido ou em nome 
de sua família. A oferta é $500.00 (poderá fazer 
pagamentos parcelados). Para aqueles que já 
enviaram nomes e bancos designados, uma 
confirmação por escrito sobre a ortografia exata (as 
palavras) e a localização do banco serão enviadas a 
você nas próximas semanas. 
--------------------------------------------------------------------- 
MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  
Pedimos aos paroquianos que mudam de endereço 
que façam o favor de contactar o escritório da 
paróquia para podermos atualizar os vossos 
registos. Caso contrario, os envelopes de ofertório e 
toda a correspondência volta para o escritório e isso 
resulta em novos gastos para a paróquia. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 

Distribuição Do Preciosíssimo Sangue De Cristo 
De agora em diante, até haver novas instruções, não 
haverá a distribuição do Preciosíssimo Sangue de 
Cristo na Sagrada Comunhão durante a Missa, por 
causa de preocupações de contagiar pessoas com a 
gripe Coronavirus. O Pe. Damião pede a nossa 
compreensão e discernimento. Se estivermos 
doentes, principalmente com alguma doença 
contagiosa, estamos dispensados de vir á Missa até 
a doença passar.   
---------------------------------------------------------------------                 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 07 de Fevereiro é a primeira sexta-
feira do mês e o nosso grupo do Apostolado Sagrado 
Coração de Jesus terá o seu encontro de oração às 
7:30 PM. Tambem haverá a Missa em Português as 
8:00 PM como é de costume, e a seguir á Missa 
haverá a Adoração do Santíssimo Sacramento. Todos 
estão convidados a fazer parte desta bonita e 
importante devoção ao Sagrado Coração de Jesus 
que tanto nos ama! 
++Nas primeiras sextas-feiras de cada mês na nossa 
paróquia há Adoração do Santíssimo Sacramento a 
partir das 3:00PM, confissões 6-6:30PM, e a 
novena/Bênção do Santíssimo Sacramento às 
6:45PM. A Missa em Latim segue às 7:00 PM.  
Todos os primeiros sábados de cada mês haverá 
confissões às 11:15- 11:30 AM e Missa em Latim ao 
meio dia. 
--------------------------------------------------------------------- 
AVISE QUANDO MUDA DE ENDEREÇO 
Pedimos de contactar o escritório da paróquia 
quando vai mudar de endereço para que possamos 
atualizar os vossos registos e contactos. Cada vez que 
a correspondência volta para o escritório por causa 
de não termos o endereço correto, isso resulta num 
gasto a mais para a paróquia. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 25 e 26 de 2020 
Coleta: $4,821.00 + pelo correio: $687.00 
Segunda coleta para as taxas: $1,777.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


