
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para atendimento em Português, por favor ligue para o 
escritório da nossa paróquia: 732- 254-1800 linha 15 em 
Português 
 
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-
3:00PM 
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. 

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

DIVINA MISERICÓRDIA     
Foi em suas aparições a Santa Faustina Kowalska que 
Jesus apresentou ao mundo a devoção da Divina 
Misericórdia, sua festa, a imagem, o Terço. À 
religiosa polonesa, o Senhor deixou também 
palavras que expressam essa imensa graça, as quais 
foram registradas por ela em seu Diário. 
A seguir, confira algumas frases ditas pelo Senhor 
Jesus à Santa Faustina: 
“... necessito de sacrifício repleto de amor, porque 
apenas este tem valor diante de Mim. Grandes são 
as dívidas contraídas pelo Mundo diante de Mim. 
Podem pagá-las as almas puras, pelo seu sacrifício, 
praticando a misericórdia em espírito” (Diário, 1316) 
“Se a alma não praticar a misericórdia de um ou 
outro modo, não alcançará a Minha misericórdia no 
dia do Juízo. Oh! Se as almas soubessem armazenar 
os tesouros eternos, não seriam julgadas, 
antecipando o Meu julgamento com obras de 
misericórdia” (Diário, 1317) 
“Às três horas da tarde, implora à Minha 
misericórdia especialmente pelos pecadores e, ao 
menos por um breve tempo, reflete sobre a Minha 
Paixão, especialmente sobre o abandono em que Me 
encontrei no momento da agonia (Diário, 1320) 
“Como desejo a salvação das almas! Minha caríssima 
secretária, escreve que desejo derramar a Minha 
Vida Divina nas almas dos homens e santificá-los, 
desde que queiram aceitar a Minha graça. Os 
maiores pecadores atingiriam uma grande 
santidade, desde que tivessem confiança na Minha 
misericórdia. As Minhas entranhas estão repletas de 
misericórdia, que está derramada sobre tudo o que 
criei. O Meu prazer é agir na alma humana, enchê-la 
da Minha misericórdia e justificá-la. O Meu reino 
está sobre a terra – a Minha vida, na alma humana. 
(Diário, 1784) 
“Recita, sem cessar, este Terço que te ensinei. Todo 
aquele que o recitar alcançará grande misericórdia 
na hora da sua morte. Os sacerdotes o 
recomendarão aos pecadores como a última tábua 
de salvação. Ainda que o pecador seja o mais 
endurecido, se recitar este Terço uma só vez, 
alcançará a graça da Minha infinita misericórdia" 
(Diário, 687) 
 
 
 



 
INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 10 de Abril - João 
Laranjeiro e rezemos por Maria 
de Lurdes Gregório 
Domingo 11 de Abril - Divina 
Misericórdia- Manuel Francisco 
Miliciano e rezemos por Sandro 
Feiteira e pelos membros da 
Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 14 de Abril – 
Hermínia da Rocha Martins 
+Sábado 17 de Abril- Manuel Martins Capela e 
família 
+Domingo 18 de Abril- Ernesto Sarabando e esposa 
e rezemos por Maria Pessoa Faneco e José Seixeiro 
--------------------------------------------------------------------- 

VOLUNTÁRIOS PARA TRANSMISSÃO DE MISSAS 

Temos uma necessidade URGENTE de 

voluntários para transmitir ao vivo a missa do 

fim-de-semana. Se houver alguém que pudesse 

nos ajudar nem que fosse só uma vez por mês, 

seria muito bom. Se conseguirmos voluntários 

suficientes, podemos manter as transmissões 

regularmente. A partir de agora temos 2 

voluntários e um deles é frequentemente 

chamado para servir de leitor. 

Precisamos também de leitores para todas as 

missas. Se você gostaria de ajudar, por favor 

contate AnnMarie via e-mail em 

adminsr@comcast.net ou o escritório paroquial 

em (732) 254-1800. Deus abençoe! 

---------------------------------------------------------------
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 27 e 28 de Março 2021 

Coleta: $6,206.00 + pela internet: $1,186.86 
Taxas: $2,176.50 
Sexta-feira Santa: Terra Santa-$1,321.00 
Vigila da Pascoa: $9,636.50 
Domingo de Pascoa: $3,128,00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

 
APELO ANUAL DO BISPO 

A vocação ao sacerdócio é desafiadora e 
recompensadora. O sacerdote é chamado a ser 
testemunha de Cristo. Ele é um ministro dos 
sacramentos, proclamador da palavra, mestre da fé 
e mordomo da Igreja. Ele acompanha os fiéis por 
todo o mundo, guiando o caminho para o reino 
eterno dos céus. 
O discernimento de uma vocação ao sacerdócio 
requer orientação especializada para navegar na 
formação espiritual e nas demandas acadêmicas do 
seminário. Embora a Diocese de Metuchen tenha 
sido abençoada com um aumento no número de 
homens estudando para o sacerdócio - atualmente 
24 - as despesas com a educação e preparação de 
nossos futuros sacerdotes também estão 
aumentando. A vossa oferta para o Apelo Anual do 
Bispo ajudará a dar aos homens a oportunidade de 
completar com sucesso sua jornada através do 
seminário e garantir o futuro de nossa Igreja. Por 
favor, dêem tão generosamente quanto os vossos 
meios permitirem.  
Se ainda não fizeram a vossa doação, considerem 
fazê-lo hoje, devolvendo o vosso cartão de 
compromisso pelo correio ou através do site seguro: 
https://diometuchen.org/BAA. 
--------------------------------------------------------------- 

“Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela 

nossa salvação e sempre nos sustentais com os 

dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades 

cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes 

de vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se 

consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-as 

no seu compromisso de propor uma adequada 

catequese vocacional e caminhos de especial 

consagração. Daí sabedoria para o necessário 

discernimento vocacional, de modo que, em tudo, 

resplandeça a grandeza do vosso amor 

misericordioso. Maria, Mãe e educadora de Jesus, 

interceda pela comunidade cristã, para que, tornada 

fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações 

autênticas para o serviço do povo santo de Deus. 

Amém".  
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