
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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Via Sacra- Durante a quaresma haverá a Via 
Sacra em Português nas quartas-feiras às 
7:30PM e nas sextas-feiras às 6:30PM em 
Inglês.    

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

OFERTAS PARA O BANCO ALIMENTAR 

Estaremos recolhendo papel higiénico, rolos de 

papel de cozinha e itens sanitários para mandar 

para um banco alimentar da Baptist Church em 

Washington Street, South River. Haverão caixas 

á saída das portas principais da nossa Igreja, a 

partir do dia 19 até o dia 28 de Março para 

colocarem as doações.  

Desde já, agradecemos a vossa generosidade 

com os mais necessitados. Que Deus abençoe 

a todos. 

 

EXAME DE CONSCIÊNCIA 
A seguir, apresentamos as 30 perguntas propostas 
pelo Papa Francisco para fazer uma boa confissão: 
Em relação a Deus 
Dirijo-me a Deus somente em caso de necessidade? 
Participo na Missa dominical e nos dias de preceito? 
Começo e termino o meu dia com a oração? Invoquei 
em vão o nome de Deus, de Maria e dos Santos? 
Envergonho-me de me apresentar como cristão? O 
que faço para crescer espiritualmente, como e 
quando o faço? Revolto-me diante dos desígnios de 
Deus? Pretendo que seja Ele a cumprir a minha 
vontade? 
Em relação ao próximo 
Sei perdoar, partilhar, ajudar o próximo? Julgo sem 
piedade, tanto em pensamento quando com 
palavras? Caluniei, roubei, desprezei os mais 
pequenos e indefesos? Sou invejoso, colérico, 
parcial? Tomo conta dos pobres e dos doentes? 
Envergonho-me da carne do meu irmão ou da minha 
irmã? 
Sou honesto e justo com todos ou alimento a 
"cultura do descartável"? Instiguei os outros a fazer 
o mal? Observo a moral conjugal e familiar que o 
Evangelho ensina? Como vivo as responsabilidades 
educativas para com os meus filhos? Honro e 
respeito os meus pais? Rejeitei a vida após a 
concepção? Desperdicei o dom da vida? Ajudei a 
fazê-lo? Respeito o ambiente? 
Em relação a mim mesmo 
Sou um pouco mundano e pouco crente? Exagero 
em comer, beber, fumar e divertir-me? Preocupo-
me em excesso com a saúde física, com os meus 
bens? Como uso o meu tempo? Sou preguiçoso? 
Procuro ser servido? Amo e cultivo a pureza de 
coração, de pensamentos e de ações? Nutro 
vinganças, alimento rancores? Sou manso, humilde, 
construtor de paz?  
---------------------------------------------------------------  

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Fevereiro: Intenção de oração universal – Violência 
contra as mulheres 
Rezemos pelas mulheres vítimas de violência, a fim 
de que sejam protegidas pela sociedade e seus 
sofrimentos sejam levados em consideração e 
sejam ouvidas. 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 13 de Março-
Domingues Fonseca e pais  
Domingo 14 de Março – Rogério 
Martins e rezemos por Sandro 
Feiteira e membros da 
Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 17 de Março- Tias 
de Rosa Soares  
+Sábado 20 de Março- João 
Martins Capela e família 
+Domingo 21 de Março- Rosa Nogueira Pimentel e 
esposo João Sarabando 
--------------------------------------------------------------- 

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. 

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

DIAS DE SÃO PATRÍCIO E SÃO JOSÉ 

Na quarta-feira dia 17 de Março o escritório 

paroquial estará fechado para comemorar o dia de 

São Patrício. O escritório reabrirá na quinta-feira as 

9:00AM. Haverá uma Missa em Latim às 7:00 PM e 

confissões das 5-6 pm.  

Dia de São José é celebrado na sexta-feira dia 19 e 

haverá uma Missa em Latim às 7:00 PM. Tambem 

haverá confissões das 5-6 pm.  

AGRADECIMENTOS! 

O nosso muito obrigado aos membros dos 

Knights of Columbus que ofereceram á nossa 

paróquia $1,000.00 para ajudar na despesa do 

sistema de segurança da nossa Igreja e reitoria.  

Tambem agradecemos a iniciativa do Grupo de 

Jovens de Corpus Christi que com as ofertas de 

alguns dos nossos paroquianos, recolheram 26 

abre-latas, 90 especiarias, e 41 detergentes e 

produtos de limpeza para os carentes.  

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

Oração a São José  
Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de 
tornar possível as coisas humanamente impossíveis, 
vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos 
achamos. 
Tomai sob vossa proteção a causa importante que 
vos confiamos, para que tenha uma solução 
favorável. 
Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a 
nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer 
que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto 
a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é 
igual ao vosso poder. 
São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais 
santa família que jamais houve, sede, nós vos 
pedimos, o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a 
graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e 
Maria. 
São José, rogai por nós que recorremos a vós. 
--------------------------------------------------------------- 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 06 e 07 de Março 2021 
Coleta: $4,231.00 + pelo correio: $1,276.50 
Através da internet: $2,695.15 
Segunda coleta para ajudar nas despesas da 
limpeza da neve: $2,296.00  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

 



   

 

 

 

 


