
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 da Legião de Maria. 

Legião de Maria: “Quem e’ esta que avança como a 

Aurora, Formosa como a Lua Brilhante, como o Sol 

em Ordem de Batalha.” Este grupo existe desde 11 

de Julho de 1994, onde se reúne semanalmente 

(sempre as segundas – feiras as 7h na nossa sala) Um 

grupo que depois de 3 meses em prova fazem os 

votos de serem soldados de Maria para ajudar 

Espiritualmente aquém necessitar, visitando, e 

principalmente com a reza do terço todos os Sábados 

as 6h onde se leva a imagem de Nossa Senhora das 

Graças a visitar essa família por toda a semana. Está 

aberto a todos os que queiram participar. Todos 

estão convidados a fazer uma visita segundas as 7h 

da noite na nossa sala em baixo da Igreja. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 07 e 08 de Março 2020 
Coleta: $5,191.00 + pelo correio: $805.00 
 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
 

VIA-SACRA  
Durante a Quaresma teremos a oportunidade de 
participar na Via Sacra nas quartas-feiras as 7:30 PM 
com a Missa, e também nas sextas-feiras como do 
costume, mas sem Missa, com a exceção da 1ª sexta-
feira do mês que será celebrada a Missa como do 
costume. Em cada sexta-feira haverá um grupo 
responsável pela condução da Via Sacra que terá lugar 
na Igreja as 8:00 PM. O esquema dos grupos é o 
seguinte:  
20 de Março- Não haverá Via Sacra  
27 de Março - Legião de Maria   
03 de Abril- Catequese 
10 de Abril- (Sexta-Feira da Paixão)- Grupo dos 
Jovens  
Convidamos a todos os fiéis de participarem desta 
devoção tanto nas quartas-feiras como nas sextas-
feiras.  
--------------------------------------------------------------------- 

O Grupo de Jovens Pedras Vivas estará a vender 

feijoada á transmontana no dia 22 de Março por 

$15.00 por dose. Será preparado no Clube mas á 

venda no salão da Igreja. Os Jovens estarão a receber 

encomendas depois das nossas Missas.  

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

Na próxima terça-feira feira dia 17 de Março o 

escritório estará fechado para a Festa de São 

Patrício e reabrirá na quarta-feira às 9:00AM. 

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

Riffa 50/50 Estaremos a vender rifas de 50/50 para 

angariar fundos para a nossa Paroquia Corpus 

Christi. O preço e’ $10.00 por rifa e estão á venda no 

escritório da paroquia ou depois das Missas na 

sacristia. No ano passado uma pessoa ganhou 

$2,400.00. Quanto mais pessoas participarem, mais 

o valor do premio aumenta.  

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

Intenção do Papa Francisco para o Mês de Março:  
Intenção de oração pela evangelização – Os 

católicos na China 

Rezemos para que a Igreja na China persevere na 

fidelidade ao Evangelho e cresça na unidade. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 14 de Março- 
Fernando Clemente 
+Domingo 15 de Março- 
Rogério Martins e João 
Laranjeiro 
+Quarta-feira 18 de Março- 
João dos Santos Parracho e 
rezemos por Teresa de Jesus 
Araújo e esposo 
+Sábado 21 de Março- José 
Zargo e rezemos por Paulo 
Martins 
+Domingo 22 de Março- Rosa Nogueira Sarabando e 
esposo 
--------------------------------------------------------------------- 
ALMOÇO ANUAL DE DIA DE RAMOS 
 A nossa festa anual do Dia de Ramos esta’ 
programada para o próximo domingo dia 05 de 
Março no Clube Português de South River á 1:00 PM. 
Será servido pelo Restaurante Valença com Buffet 
variado, sopa, bebidas, sobremesa variada, café. 
Haverá Musica ao Vivo. Convidem os vossos 
familiares e amigos! Contamos com a vossa 
presença!  
O custo e’ de $50.00 por adulto, $25.00 por crianças 
de 05-11 anos, e grátis por crianças de 1-4 anos.  
Por favor façam as suas reservas com qualquer uma 
pessoa indicada para darmos o número de pessoas 
ao restaurante. São Zarco-Pereira 732-433-1778, 
Laurinda Gomes 732-254-0434, Ceu Santos 732-257-
3180, Dalmo Coelho 732-421-2458. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------------- 
RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA 
DURANTE O ANO 2019  
Quem precisar do relatório das suas ofertas para a 
Igreja durante o ano 2019, para usar como 
comprovante para a preparação das taxas anuais, 
por favor entre em contacto com o escritório 
paroquial.  
-------------------------------------------------------------------- 
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! 

REFLEXÃO SOBRE SÃO JOSÉ 
 

Como pai adoptivo, José preocupa-se por tudo quanto 
diz respeito a Jesus. Embora não lhe seja dado penetrar 
completamente no mistério das relações de Jesus com 
o Pai, e também não compreendendo tudo quanto 
Jesus faz e diz, deixa-se no entanto, conduzir por Deus, 
com uma fé dócil e silenciosa. A sua máxima, à 
semelhança da de Jesus e da de Maria, poderia ser: 
“Ecce servus tuus”, eis o teu servo. 
      A Igreja convida-nos, hoje, a voltar-nos para S. José, 
a alegrar-nos e a bendizermos a Deus pelas graças com 
que o cumulou. S. José é o “homem justo” (Mt 1, 19). A 
sua justiça vem-lhe do acolhimento do dom da fé, da 
retidão interior e do respeito para com Deus e para com 
os homens, para com a lei e para com os 
acontecimentos. É o que nos sugere a segunda leitura. 
Não foi fácil para José aceitar uma paternidade que não 
era dele e, depois, a responsabilidade de ser o mestre 
e guia d´Aquele que, um dia, havia de ser o pastor de 
Israel. Respeito, obediência e humildade estão na base 
da “justiça” de José. Foi esta atitude interior, no 
desempenho da sua missão única, que guindaram José 
ao cume da santidade cristã, junto de Maria, a sua 
esposa. 
      As atitudes de José são características dos grandes 
homens, de que nos fala a Bíblia, escolhidos e 
chamados por Deus para missões importantes. Embora 
se considerassem pequenos, fracos e indignos, 
aceitavam e realizavam a missão, confiando n´Aquele 
que lhes dizia: “Eu estarei contigo”. 
José não procurou os seus interesses e satisfações, mas 
colocou-se inteiramente aos serviços dos que amava. O 
seu amor pela esposa, Maria, visava unicamente servir 
a vocação a ela que fora chamada. Deste modo, o casal 
chegou a uma união espiritual admirável, donde 
brotava uma enorme e puríssima alegria. Era a 
perfeição do amor. O amor de José por Jesus apenas 
visava servir a vocação de Jesus, a missão de Jesus. Para 
José, o filho não era uma espécie de propriedade a 
quem impunha uma autoridade e afeto tirânico, como, 
por vezes, acontece com alguns pais. José sabia que 
Jesus não era dele, e nada mais desejava do que 
prepará-lo, conforme as suas capacidades, para a 
missão de Salvador, como lhe fora dito pelo Anjo.  
     Por intercessão do nosso santo, peçamos a Deus a 
fé, a confiança, a docilidade, a generosidade e a pureza 
do amor para nós mesmos e para quantos têm 
responsabilidades na Igreja, para que as maravilhas de 
Deus se realizem também nos nossos dias. 



 
 
 

 

 


