
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. 

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

BRINQUEDOS PARA OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO  

O Grupo de Jovens da comunidade Americana 

construíram brinquedos para gatos e cachorros 

(animais de estimação) para oferecer aos amigos e 

família, e para doar também ao Banco Alimentar de 

South River para as famílias carentes.  

Tambem estará uma caixa na entrada principal da 

Igreja para as famílias da nossa paróquia, que 

quiserem levar para os seus animais de estimação.  

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

Intenção do Papa Francisco para o Mês de Maio: 

Intenção de oração universal – O mundo das finanças 

Rezemos a fim de que os responsáveis pelas finanças 

colaborem com os governos para regulamentar a esfera 

financeira e proteger os cidadãos de seus perigos. 

CONVERSA ENTRE DEUS E UMA CRIANÇA ANTES 

DE NASCER 

Criança: "Dizem-me que estarei sendo enviado à 
terra amanhã... 
Como vou viver lá sendo assim pequeno e indefeso? 
Deus: Entre muitos anjos, escolhi um especial para 
você. 
Estará-lhe esperando e tomará conta de você. 
Criança: Mas diga-me: aqui no Céu eu não faço 
nada a não se cantar e sorrir, o que é suficiente 
para que eu seja feliz. Serei feliz lá? 
Deus: Seu anjo cantará e sorrirá para você... A cada 
dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu 
anjo e será feliz. 
Criança: Como poderei entender quando falarem 
comigo se não conheço a língua que as pessoas 
falam? 
Deus: Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe 
ensinará a falar. 
Criança: E o que eu farei quando quiser falar com o 
Senhor? 
Deus: Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a 
rezar. 
Criança: Eu ouvi que na Terra há homens maus. 
Quem me protegerá? 
Deus: Seu anjo lhe defenderá, mesmo que isso 
signifique arriscar a própria vida. 
Criança: Mas serei sempre triste, pois não Te verei 
mais. 
Deus: Seu anjo sempre falará sobre Mim, e lhe 
ensinará a maneira de vir a Mim, e eu estarei 
sempre dentro de você. 
Nesse momento havia muita paz no Céu, mas as 
vozes na Terra já podiam ser ouvidas. 
A criança assustada pediu suavemente: Oh, Deus, se 
eu estiver a ponto de ir agora, diga-me por favor o 
nome do meu anjo. 
Deus responde ternamente: Você chamará seu anjo 
de Mãe." 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 01 e 02 de Maio 2021 

Coleta: $4,338.00 + pelo correio: $1,187.00 
Pela internet: $1,213.26 
Catholic Relief Services: $490.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 08 de Maio- João 
Dos Santos Parracho 
+Domingo 09 de Maio-
Sandro Feiteira e rezemos 
pelos membros da 
Irmandade de Fátima   
+Quarta-feira 12 de Maio- --
+Sábado 15 de Maio- 
Rogério Martins  
+Domingo 16 de Maio- João Laranjeiro 

---------------------------------------------------------------------  
Reza do terço durante o mês de Maio 
Durante o mês de Maio quando estiver tempo 
favorável, haverá a reza do terço em Inglês todos os 
fins-de-semana as 6:15 PM á volta do 
estacionamento principal da Igreja. Venham 
participar.  
--------------------------------------------------------------------- 
Pro-Vida 
A organização Life Choices, estará recolhendo 
ofertas monetárias para ajudar famílias ou mães 
solteiras que estão esperando bebés. Os envelopes 
se encontram nas saídas da Igreja. Para mais 
informações consulte o boletim na página em Inglês 
ou através do site: www.LifeChoicesRC.com.  
---------------------------------------------------------------------  

Apelo Anual do Bispo 2021 
 

Transformado pelo Corpo e Sangue de Cristo e 
enviado em missão para acender um fogo no 

coração da Igreja 
 
Até o momento, o Escritório de Desenvolvimento 
recebeu promissórios no total de $ 19.848.75 com 
pagamentos no total de $ 18,625.00 de 116 de 
nossos paroquianos. Isto representa 60,1% da nossa 
meta de $33.000,00.  
Obrigado a todos que já enviaram a vossa oferta ao 
Apelo Anual do Bispo 2021. Se ainda não se 
comprometeu, ainda há tempo de participar. Envie 
sua oferta para: Diocese of Metuchen, Bishop’s 
Annual Appeal, PO Box 4000, Metuchen, NJ 08840-
4000 ou pode contribuir através da internet online 
para: www.diometuchen.org/BAA.    

--------------------------------------------------------------------- 
Os Bispos de New Jersey votaram para que a 
Solenidade da Ascensão do Senhor fosse transferida 
de quinta-feira, 13 de maio, para domingo, 16 de 
maio (substituindo o 7º domingo da Páscoa). Esta 
mudança será apenas para este ano. 

9 de maio de 2021- Liturgia do 6º Domingo da 
Páscoa 
Reflexão:  
A liturgia do 6º Domingo da Páscoa convida-nos a 
contemplar o amor de Deus, manifestado na 
pessoa, nos gestos e nas palavras de Jesus e dia a 
dia tornado presente na vida dos homens por acção 
dos discípulos de Jesus. 
--------------------------------------------------------------------- 
MARIA, RAINHA DOS CORAÇÕES 
Nossa Senhora foi coroada por Jesus Cristo como 
Rainha do céu e da terra, dos anjos e dos santos, 
conforme contemplamos no quinto mistério glorioso 
do Rosário. Mas esse reinado só será realmente 
efetivo quando Maria for Rainha dos Corações de 
cada um de nós. O mundo só será reformado, 
quando os homens abrirem seus corações para Deus. 
 
Na mesma linha, São Luís Maria Grignion de 
Montfort, Fundador dos Padres Monfortianos, 
afirma em seu livro “Tratado da Verdadeira Devoção 
à Santíssima Virgem”: 
 
“Maria é Rainha do Céu e da Terra pela graça, como 
Jesus é o Rei por natureza e conquista”. 
 
“Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende 
principalmente o coração ou o interior do homem, 
conforme a palavra ‘o reino de Deus está no meio de 
vós’ (Lc. 17,21), o reino da Santíssima Virgem está 
principalmente no interior do homem, isto é, em sua 
alma, e é principalmente nas almas que Ela é mais 
glorificada, com seu Filho, do que em todas as 
criaturas visíveis, e podemos chamá-la com os santos 
a Rainha dos Corações”. 
 
O coração representa o afeto e a vontade de uma 
pessoa. Nossa Senhora, reinando nos corações de 
todos os homens, será efetivamente Rainha de toda 
a humanidade. 
--------------------------------------------------------------------- 
FELIZ DIA DAS MAES!  
 
Reflexão do Papa Francisco: “A mulher é a 
harmonia, é a poesia, é a beleza. Sem ela o mundo 
não seria bonito, não seria harmónico. Gosto de 
pensar, mas isso é algo pessoal, que Deus criou a 
mulher para que todos nós tivéssemos uma MÃE.” 

http://www.lifechoicesrc.com/


 
 
 
 
 


