
Para atendimento em 
Português, por favor ligue 
para o escritório da nossa 
paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 
 
 

 

 

------------------------------------- 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO NO ESCRITÓRIO 
PAROQUIAL DURANTE ESTA FASE DA 
PANDEMIA 
Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até às 
quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM e Sextas-feiras 
das 9:00AM-2:00PM 
Atendimento em Português: terças-feiras das 
9:30AM-3:30PM e quintas-feiras das 11:00AM-
2:00PM 
Durante esta fase da pandemia, todos os assuntos 
serão tratados pelo telefone ou por apontamento. 
Deve usar máscara cada vez que vem ao escritório. 
Há uma caixa de correio ao lado da reitoria para 
quem precisar de deixar alguma correspondência ou 
envelopes. 

--------------------------------------------------------------- 

Doações para o Banco Alimentar 

Estaremos recebendo doações de artigos de 

higiene femininos para doar para o banco 

alimentar de South River. Estão recolhendo: 

xampu, sabonetes, pasta de dente, escovas de 

dente, desodorizante, laminas de barbear, 

(razors), absorventes e absorventes internos 

(tampões). Poderão deixar a entrada principal 

da Igreja ate sexta-feira dia 7 de Maio.  

---------------------------------------------------------------------    

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Abril: 
Intenção de oração universal – Os direitos 
fundamentais 
Rezemos por aqueles que arriscam a vida lutando 

pelos direitos fundamentais nas ditaduras, nos 

regimes autoritários e até mesmo nas 

democracias em crise. 

2 de maio de 2021- Liturgia do 5º Domingo da 

Páscoa 

Reflexão:  

A liturgia da Palavra convida-nos a continuar 

unidos a Jesus Ressuscitado, ao longo dos 

nossos dias, apresentando verdadeiros frutos 

de amor em favor dos irmãos. 

-------------------------------------------------------------- 

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 
á 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. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 24 e 25 de Abril 2021 

 
Coleta: $4,145.00 + pelo correio: $893.00 
Pela internet: $1,558.50 
Parish Assessment (taxas): $1,550.00 
+pelo correio: $778.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
--------------------------------------------------------------------- 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 01 de Maio- Joaquim 
Cardoso e esposa  
+Domingo 02 de Maio- Alberto 
Ferro e esposa e rezemos por 
Maria Pessoa Faneco 
+Quarta-feira 04 de Maio- ------ 
Sábado 08 de Maio- João Dos 
Santos Parracho 
+Domingo 09 de Maio- Sandro 
Feiteira e rezemos pelos 
membros da Irmandade de Fátima   
--------------------------------------------------------------------- 
MANEIRAS DE HONRAR OS NOSSOS FALECIDOS  

Algumas pessoas também gostam de honrar os seus 

entes-queridos falecidos oferecendo velas ou flores 

para a Igreja. Isto não deve fazer o lugar de oferecer 

Missas pela intenção do defunto, mas é uma maneira 

de honrar o falecido: Velas do sacrário -$25, Vela de 

Nossa Senhora- $25, Velas do altar-$35, as 

Oferendas (pão e vinho para serem consagrados) - 

$25, flores para o altar-$35. (velas, oferendas e flores 

serão oferecidas por uma semana). Inscrição do 

falecido na Sociedade Memorial de Defuntos todos 

as primeiras segundas-feiras de cada mês durante a 

Missa das 7:30AM: esta inscrição será oferecida 

durante um ano por 12 meses seguidos e o custo e’ 

$50.00. Se alguém estiver interessado em fazer este 

tipo de oferta para a Igreja honrando os seus 

falecidos, por favor visite o escritório. 

---------------------------------------------------------------------- 

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 
Devem estar registrados na nossa paróquia em 
caso de precisarem cartas de recomendação ou 
quaisquer comprovantes para servirem de 
padrinhos/madrinhas. Por favor verifiquem se 
estão realmente registados na nossa paróquia. 
O pároco pede que estejam registrados e ativos 
(participantes da Missa e usarem os envelopes 
de oferta, para podermos comprovar que 
frequentam a Missa) por pelo menos 3 meses 
antes de pedirem cartas de recomendação ou 
comprovantes. Para servirem de 
padrinho/madrinha devem ter recebido os 
Sacramentos de Iniciação. Se são casados 
devem ter sido casados na Igreja Católica.  
 

 

Maio: mês de Maria 

Maio, mês dedicado a Nossa Senhora, pela piedade 

cristã, é um convite para voltarmos nosso olhar a esta 

Mãe querida para pedir-lhe que abra as mãos 

maternas em bênção de carinho sobre nossos 

passos nesta difícil escalada da Jerusalém celeste. 

---------------------------------------------------------------------- 

PROCISSÃO DAS VELAS  

Estamos a programar a procissão da Nossa Senhora 

do Rosário de Fátima para o dia 8 de Maio às 7 horas 

da noite á volta do estacionamento da Igreja este 

ano. Se o tempo não estiver favorável, teremos a 

reza do terço na Igreja. Contamos com a vossa 

presença!  

---------------------------------------------------------------------- 

A Igreja sempre venerou São José e nos 

recomenda à sua intercessão 

Oração preparatória para todos os dias antes da 

novena de São José: Deus e Senhor meu, Uno e 

Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, creio que estou em 

Vossa soberana presença agora, quando pretendo 

consagrar a São José esta novena. 

Adoro-Vos com todo o meu coração, porque sois 

infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas 

as coisas. Adoro-Vos com toda a intensidade de que 

sou capaz e arrependo-me dos muitos pecados que 

fiz contra Vossa Divina Majestade. 

Quero, nesta novena, aprender as virtudes que, com 

tanta perfeição, praticou o glorioso Patriarca São 

José e alcançar, por sua intercessão, as graças de 

que tanto preciso. Senhor, quem sou eu para me 

atrever a comparecer diante de Vossa presença? 

Conheço a deficiência de meus méritos e a multidão 

de meus pecados, pelos quais não mereço ser 

ouvido em minhas orações, mas o que não mereço 

merece-o o pai nutrício de Jesus; o que não posso, 

ele pode. Venho, portanto, com toda a confiança, 

implorar a divina clemência, não fiado em minha 

fraqueza, mas no poder e valimento de São José. 

Amém.  

 

https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/blasfemar-contra-o-espirito-santo-e-pecado-imperdoavel/
https://formacao.cancaonova.com/atualidade/comportamento/sera-que-sou-uma-pessoa-que-tem-virtudes/

