
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 e Ministérios! Assim poderemos 
continuar a ser uma comunidade vibrante, 
mostrando o que há em nós de melhor para oferecer 
com a nossa diversidade e costumes diferentes. 
Neste boletim destacaremos o grupo de Ministros 
Extraordinários da Eucaristia. A Eucaristia e’ “o 
centro da vida da Igreja” 
 
Os Ministros Extraordinários da Eucaristia ajudam o 
Padre na distribuição da Sagrada Comunhão. A Santa 
Sé alerta, porém, que o exercício desse ministério 
não dispensa nem substitui os Ministros Ordinários 
(Bispos, presbíteros, diáconos) de fazer a sua parte. 
Este ministério deve ser exercido por leigos que 
tenham uma vida cristã autêntica, sejam maduros na 
fé, devem ter uma boa formação doutrinária, pois 
podem também realizar a celebração da palavra, de 
orientar as pessoas a quem leva a Eucaristia, etc. Eles 
devem ensinar e viver o que a Igreja ensina, 
especialmente em relação à Eucaristia e as condições 
para recebê-la dignamente. Isto exige do Ministro 
que ele conheça a doutrina da Igreja, especialmente 
a fundamentação dogmática, moral e sacramental. 
E’ importante que o Ministro conheça a “Instrução 
Geral do Missal Romano”. Se houver alguem que se 
sente chamado para servir de Ministro 
Extraordinario da Eucaristia deve se dirigir ao 
Paroco.  
--------------------------------------------------------------------- 

RIFAS DO “LUCKY CALENDAR”  
Este ano mais uma vez estamos oferecendo uma 
promoção especial: quando comprar dois calendários 
de rifas por US $50.00 você receberá um grátis para 
mais possibilidades de ganhar. Este é um dos métodos 
maiores e práticos de angariar fundos para ajudar nas 
despesas da nossa paróquia. Se cada família registada 
na paróquia participasse, esta angariação de fundos se 
tornaria um sucesso. Se alguém precisar de comprar 
mais por favor ligue para o escritório. Por favor 
considere participar mesmo que compre só uma rifa 
por $25.00.   

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

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. 
------------------------------------------------------------------------ 

Noite de filme (Movie Night)- terá lugar na sexta-
feira 17 de Janeiro, 2020 no salão da Igreja ás 
7:00pm. A entrada é grátis, e alguns petiscos serão 
servidos. O nome do filme é “The Letters”. Convidem 
os seus amigos e amigas para umas horas de 
convívio! 
------------------------------------------------------------------------ 

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.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 24 e 25 de 2019 
Coleta: $11,308.00 + pelo correio: $465.00 + $1,731.00 
Total da coleta de Natal (até agora) = $13,504 
Coleta de 28 e 29 de Dezembro: $4,602.00 
Coleta de taxas para a Diocese: $1,676.00 + pelo correio 
$242.00= $1,918.00 

Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  



 
INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 04 de Janeiro - Ana 
Pacheca 
+Domingo 05 de Janeiro- 
António Costa Lucas e 
Rogério Martins e rezemos 
por Emília da Rocha 
+Quarta-feira 08 de Janeiro 
2020- Maria dos Anjos Capela 
+Sábado 11 de Janeiro- João 
Grego 
+Domingo 12 de Janeiro- João 
dos Santos Parracho e membros da Irmandade de 
Fátima e rezemos também por Manuel Martins e 
Sandro Feiteira 
--------------------------------------------------------------------- 
MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 
*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência e devem apresentar os comprovantes 
necessarios também dos padrinhos na hora da 
marcação; 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. 
Requisitos: 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 estar 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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Janeiro: 
Rezemos para que os cristãos, os que seguem 
outras religiões e as pessoas de boa vontade 
promovam a paz e a justiça no mundo. 
 

 
REFLEXÃO PARA O ANO NOVO 

 
Após celebrar o Natal, a festa do nascimento de Deus 
feito homem, a Igreja inicia a celebração do rito da 
esperança, ou seja, ela se une a nós no desejo e na 
espera de um futuro melhor, de um mundo centrado 
na Paz, no amor, na fraternidade, enfim, de um 
mundo mais cristão. 
A Igreja que é a nossa Mãe e Mestra, consagra este 
início de ano, a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, 
e por isso nos propõem o exemplo de Maria, que 
meditava todas as coisas no coração, que se deixava 
conduzir pela Palavra de Deus, que buscava cada dia, 
nos acontecimentos de sua vida perceber o que Deus 
queria- lhe dizer. 
Maria meditava e guardava todas as coisas no 
coração! 
Literalmente traduzindo estas palavras “meditava e 
guardava em seu coração”, significam que Maria, 
não só refletia sobre os acontecimentos, buscando 
ver neles a Vontade do Pai, mas, sobretudo, se 
apropriava da palavra e das promessas que o Senhor 
lhe havia feito, e como alguém que recorta trechos e 
palavras de um artigo, para colá-los em uma folha, e 
tê-los como centro estrutural deste novo texto, 
assim fazia Maria com a Palavra de Deus em seu 
coração, em sua vida. 
A exemplo de Maria, somos chamados a colocar em 
nosso coração os vários trechos da Palavra de Deus, 
e costurá-los em nossa vida, para realizar o Projeto 
que Deus tem para nós neste Ano Novo de 2019. 
 
Que a Paz nasça em nossos corações! Que nos 
tornemos portadores da Paz, e da Esperança! 
 
--------------------------------------------------------------------- 
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! 

ENVELOPES DE OFERTORIO 
Queremos lembrar que os envelopes de ofertório deverão 
ser usados para podermos comprovar que frequentam a 
Missa e que são membros ativos da Igreja. 



  


