
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 
grupo de Ministério de Leitores.  

O leitor é um ministro, um servidor da Palavra, um 
porta-voz de Deus, especificamente na proclamação da 
palavra nas celebrações litúrgicas. Atua a partir do seu 
BATISMO, fazendo parte da vida da Igreja. Não trabalha 
por conta própria, mas como representante de Cristo, 
animado pelo Espírito Santo. “É Cristo mesmo que fala 
quando se lêem as Sagradas Escrituras na Igreja” (SC, 
7). Na liturgia, contudo, não se trata de “fazer a leitura”, 
simplesmente. Na liturgia, se PROCLAMA a Palavra de 
Deus! A leitura litúrgica é um acontecimento 
comunitário-sacramental. Jesus Cristo fala à 
comunidade reunida pela mediação do leitor (a). E o 
Espírito está presente na pessoa que lê e está atuante 
também nos ouvintes para que acolham a Palavra em 
suas vidas. Os ouvintes devem ouvir, escutar e acolher 
a Palavra. Ouvem as palavras proclamadas pelos 
leitores, e têm os olhos fixos neles para não perderem 
nem uma vírgula, nem um sinal daquilo que é 
anunciado!  
Temos sempre necessidade de leitores. Se houver 
alguém nas nossas comunidades de língua Portuguesa 
que participam nas nossas liturgias, que sabem ler bem 
e que gostariam de fazer parte da nossa equipe de 
leitores, por favor contacte a secretaria do nosso 
Apostolado de língua Portuguesa. 

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

 

RIFAS DO “LUCKY CALENDAR”  

Este ano, o primeiro sorteio das rifas do “Calendário 
da Sorte” foi na terça-feira dia 7 de Janeiro. Os 
sorteios continuarão todas as segundas terças-feiras 
de cada mês e poderão comprar as rifas a qualquer 
altura, mas convém comprar cedo para maiores 
oportunidades de ganhar. Cada calendário de rifas 
custa $25.00 mas estamos oferecendo uma 
promoção especial: quando comprar dois 
calendários de rifas por $50.00, receberá uma grátis 
para mais possibilidades de ganhar. Este é um dos 
métodos maiores e práticos de angariar fundos para 
ajudar nas despesas da nossa paróquia. Tambem é 
uma ideia para oferecer de presente para seus 
familiares e amigos. Se alguém precisar de comprar 
mais por favor ligue para o escritório. Boa sorte aos 
participantes! 
------------------------------------------------------------------------ 

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! 
------------------------------------------------------------------------ 

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR no TEMPLO 
No domingo dia 2 de fevereiro durante as Missas 
haverá a bênção de velas. Esta é a festa litúrgica da 
Apresentação do Senhor, tambem conhecida pela 
Festa das Candeias. Essa festa, celebrada quarenta 
dias após o Natal, lembra a apresentação do Menino 
Jesus no Templo e a purificação de Nossa Senhora, 
porque segundo a lei de Moisés, após darem à luz, as 
mulheres ficavam impuras, devendo visitar o templo 
de Jerusalém somente quarenta dias após o parto. 
Nesse dia se deviam apresentar perante o sacerdote 
e realizar um sacrifício para se purificarem. 
Quem quiser velas benzidas poderá trazer de casa 
mas também haverá algumas velas na Igreja.  
---------------------------------------------------------------------  
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! 
 

http://recife.blog.arautos.org/2013/01/2-de-fevereiro-solenidade-da-apresentacao-do-senhor-e-festa-da-purificacao-de-nossa-senhora/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+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 
+Quarta-feira 15 de Janeiro – 
Rogério Martins e rezemos 
por João Sarabando 
+Sábado 18 de Janeiro- Maria Lucinda Neves 
Sarabando Bento 
+Domingo 19 de Janeiro- Rogério Martins e rezemos 
por Manuel Laranjeiro e Emília Rocha  
------------------------------------------------------------------------ 
ALGUNS MODOS 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 ter 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-$40, as Oferendas 

(pão e vinho para serem consagrados) - $25, flores para 

o altar-$40. (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. 

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

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

CONVITE PARA SERVIR EM ALGUM MINISTÉRIO 
OU GRUPO DA IGREJA 
 
O começo do Ano Novo é um tempo oportuno de 
refletir-mos no que podemos fazer para servir a Deus 
e a Sua Igreja. 
 
A nossa comunidade tem um grupo de fiéis que com 
muita dedicação e carinho oferecem parte do seu 
tempo para servir nos vários ministérios e grupos da 
Igreja. No entanto, estamos sempre a precisar de 
mais paroquianos que se dediquem a servir a Igreja 
de Deus, tanto na comunidade de língua Portuguesa 
como na comunidade Americana. Quem estiver 
interessado a ajudar ou fazer parte dalgum 
Ministério ou grupo, por favor entre em contacto 
com o escritório para falar com a secretaria ou com 
o Pastor ou comuniquem -se com qualquer membro 
dos grupos. Deus convida cada um de nós a trabalhar 
em sua ‘vinha’. 
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como 
para o Senhor, e não para os homens,  
Colossenses 3:23  

 
Existem na nossa comunidade de língua Portuguesa 
os seguintes Ministérios e grupos: Catequese, 
Ministros da Palavra (leitores), Ministros E. da 
Eucaristia, Coro, Coroinhas, Ministros de 
Hospitalidade, Apoio Social, Grupo de Jovens, 
Irmandade de Fátima, Legião de Maria, Apostolado 
Coração de Jesus, Grupo de Oração.  
 

 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 04 e 05 de 2020 
Coleta: $6,010.50 + pelo correio: $1,022  
Segunda coleta: $810.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
 
------------------------------------------------------------------------ 

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. 
 

 


