
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 Grupo de Oração Aguas Viva.  

Grupo de Oração Agua Viva. A nossa devoção e’ ao 

Divino Espirito Santo. O nosso Carisma e’ Louvor e 

Adoração. Nossas orações são espontâneas. Aquela 

que nasce do mais íntimo de nosso coração. O Grupo 

de Oração Agua Viva, acontece todas as quartas 

feiras as 8:00 PM. Primeiro assistimos a Santa Missa 

as 7:30, apos’ a Missa rezamos o Terço e ali 

entregamos nas mãos de N.Sra. tudo que trazemos 

em  nosso coração naquele dia, fazemos um grande 

louvor com música e orações e também invocamos a 

presença do Espirito Santo no meio de nós. Passando 

todo esse momento de entrega na presença do Pai, 

Filho e Espirito Santo, fazemos um momento com a 

palavra, pegando numa passagem Bíblica, (estudada 

antes em casa) e ali fazemos uma pequena 

interpretação da mesma. Terminamos com um canto 

final, orações de agradecimento, e o abraço da paz. 

Toda terceira quarta-feira do mês damos lugar a 

adoração do Santíssimo. Também sempre 

recebemos pregadores vindo de outras 

comunidades, especialmente do Brasil. 

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

 

HORÁRIOS DE VERÃO NO ESCRITÓRIO PAROQUIAL  

A partir do dia 13 de Julho ate’ dia 31 de Agosto, o 

escritorio paroquial estara’ fechado nas sextas-

feiras. Assistência em Português sera’ nas segundas-

feiras e quartas-feiras das 9AM-3PM, e quintas-feiras 

das 10AM-3PM. Em Setembro os horarios e dias 

voltarao para os horarios e dias habituais.   

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

CERTIFICADOS DAS CRIANÇAS QUE RECEBERAM A 

PRIMEIRA COMUNHÃO E CONFIRMAÇÃO DOS 

ADULTOS 

Os certificados das crianças que receberam a 

Primeira Comunhão e dos Adultos que receberam a 

Confirmação estão agora no escritório da paróquia. 

Pedimos aos pais e responsáveis para virem buscar 

nos horários de atendimento. 

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

RELOCAÇÃO TEMPORÁRIA DAS CELEBRAÇÕES DAS 

MISSAS- Devido as obras no interior da Igreja, todas 

as Missas serão celebradas no salão da Igreja. Esta’ 

previsto acabarem por volta do mês de Setembro.  

--------------------------------------------------------------- 
BOAS FÉRIAS -Estamos no tempo de férias e muitos 
vão viajar para visitar os seus parentes e amigos em 
diferentes partes do mundo. A todos desejamos 
boas viagens e bom descanso. Não devemos 
esquecer  a participação nas missas dominicais, em 
qualquer lugar do mundo onde se encontramos. 
Lembramos também a nossa oração diária e a vida 
sacramental (confissão, Comunhão). Visitemos 
também os lugares sagrados como por exemplo os 
Santuário (em Fátima, em Aparecida ou outros) e 
não devemos esquecer de rezar por nossa 
comunidade paroquial.  
Também com alegria recebemos na nossa 
comunidade todos os visitantes que passam as férias 
nas nossas famílias. Bem-vindos no nosso meio. 
--------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 07 e 08 de Julho 2018 
Coleta: $4,840.00 - Pelo correio: $1,175.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 14 de Julho- 
Lucinda Pereira 
+Domingo 15 de Julho- João 
Capela e rezemos por 
Sandro Feiteira e Armando 
Alves e família  
+Quarta-feira 18 de Julho- 
João Grego 
+Sábado 21 de Julho- 
Manuel Martins e rezemos 
por José Zargo 
+Domingo- 22 de Julho- Anthony Pereira e rezemos 
por Armando Alves e família  
--------------------------------------------------------------------- 
CARTAS DE RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 
Devem estar registrados na nossa paróquia em caso 
de precisarem cartas de recomendação ou 
comprovantes para servirem de 
padrinhos/madrinhas em outras paróquias. Por 
favor verifiquem se estão realmente registados na 
nossa paróquia. O pároco pede que estejam 
registrados e ativos (participantes da Missa e usarem 
os envelopes de oferta, para podermos comprovar 
que frequentam a Missa) por pelo menos 3 meses 
antes de pedirem cartas de recomendação ou 
comprovantes. Para servirem de padrinho/madrinha 
devem ter recebido os Sacramentos de Iniciação. Se 
são casados devem ter sido casados na Igreja 
Católica.  
--------------------------------------------------------------------- 

AJUDA DE COMIDAS NÃO-PERECÍVEIS PARA OS 
NECESSITADOS 

O armazém de comidas enlatadas e não perecíveis 
de South River mudou de localidade. O novo 
endereço e’ 98 Jackson St., South River. Horários de 
abertura são: 10:00AM-12 meio-dia cada quarta-
feira e os primeiros dois Sábados de cada mês.  
--------------------------------------------------------------------- 

Durante os meses de Verão muitos de nos’ viajamos 

para passar ferias muito merecidas. No entanto a 

nossa paróquia continuara’ precisando do nosso 

apoio financeiro. Por favor não deixamos de fazer a 

nossa contribuição para a manutenção da 

paróquia. Obrigado! 

 

Discípulo Missionário 
Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias 

 
…A Igreja nasce da missão e existe para a missão. A 
essência da Igreja é a missão de anunciar o amor de 
Jesus a todos os seres humanos. Todas as pessoas 
têm o direito de conhecer e vivenciar esse amor. ¨A 
nós cabe a responsabilidade de transmitir aquilo que 
por nossa vez tínhamos, por graça recebido¨. ( CNBB, 
doc. 94, 4.1). É preciso anunciar pela Fé. 
 A Fé é uma chama que se faz tanto mais viva quanto 
mais é partilhada, transmitida, para que todos 
possam conhecer, amar e professar que Jesus Cristo 
é o Senhor da vida e da história. 
 Partilhar essa experiência da fé, testemunhar a fé, 
anunciar o Evangelho é o mandato que o Senhor 
confia a toda a Igreja, a cada um de nós. 
 Portanto, essa experiência implica em irradiar a 
presença de Deus aos outros que são próximos ou 
mesmo partir em missão, com a força do Espírito 
Santo, para evangelizar lugares onde Jesus ainda não 
é conhecido. 
 A experiência da fé faz transbordar o anúncio para 
além da comunidade cristã. O discípulo que fez esta 
experiência do amor de Deus em sua vida, o que não 
exclui o sofrimento, passa a ser testemunha desse 
amor. 
 Todo discípulo de Jesus deve ser missionário, onde 
estiver, quer com sua família, em seu trabalho, 
participando das finais da copa, para cada um dos 
ambientes, é convidado a ser hoje o mensageiro 
enviado a se fazer presente como Jesus, cheio de 
graça e verdade, não só com palavras, mas, com uma 
vida honesta. 
 O Papa Francisco insiste que Jesus ao dizer: ¨Ide e 
fazei discípulos entre todas a nações¨ nos chama a 
ser discípulos em missão. Para onde Jesus nos 
manda? Não há fronteiras, não há limites: envia-nos 
para todas as pessoas. O Evangelho é para todos, e 
não apenas para alguns. Não tenham medo de ir e 
levar Cristo para todos os lugares, incluindo quem 
parece mais distante e mais indiferente, repete o 
Papa. É preciso anunciar pela fé. 
 A missão de Jesus tornou-se a missão da Igreja e 
agora nós devemos dar continuidade a sua obra, ̈ até 
que Ele venha¨. 
 
 



 
 


