
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 Ministério do Apoio Social. 
“Se não tiver caridade nada sou” (1 Cor 13, 2) 
A nossa comunidade tem um Grupo de Apoio Social 
que ao longo dos anos tem ajudado algumas famílias 
mais carentes da nossa comunidade. Prestam ajuda 
em forma de ofertas de alimentação, agasalho, e 
também quando tem fundos suficientes ajudam a 
pagar as contas dos serviços de utilidade como por 
exemplo, eletricidade, gaz, agua. Além de assistência 
material, também tentam encaminhar as famílias 
necessitadas a organizações maiores que possam 
oferecer ajuda que necessitam. O Ministério angaria 
fundos para ajudar os mais carentes, através de 
coletas no primeiro sábado e domingo do mês e 
alguns eventos durante o ano.  
Entre as qualidades requeridas para o trabalho 
voluntário, salientam-se o espírito de serviço, a 
disponibilidade para os outros, a solidariedade, o 
sentido de responsabilidade e do trabalho em 
equipa. A nossa comunidade de língua Portuguesa 
tem tido pessoas dedicadas a este muito importante 
Ministério. Que Deus os abençoe abundantemente 
por tudo o que têm feito e continuam a fazer pelos 
mais carentes! Quem estiver interessado em fazer 
parte deste Ministério por favor dirija-se ao Sr. 
Manuel Labrego. 
 

APELO ANUAL DO BISPO 2020 

Iremos receber em breve uma carta do nosso Bispo 

James sobre o Apelo Anual do Bispo para este ano de 

2020. O Apelo foi mudado para o tempo da 

Quaresma ao invés do Outono. Como incentivo, as 

paroquias que ultrapassarem a suas metas irão 

receber 50% da quantia que a paróquia angariou a 

mais. Como por exemplo: se a meta é de $40,000 e 

os paroquianos mandaram $60,000 ($20,000 a mais) 

para a Diocese, a paróquia receberá $10,000 que 

representa 50% a mais da meta. 

Através do nosso apoio estaremos a ajudar os mais 

necessitados da nossa Diocese. A nossa contribuição 

também ajuda no ministério de evangelização, a 

promover vocações religiosas, e trabalho com os 

jovens. Os vários ministérios de caridade, pastorais, 

e educativos não seriam possíveis sem a generosa 

participação de cada família paroquial. 

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

Noite de filme em família terá lugar na sexta-feira 21 

de Fevereiro, 2020 no salão da Igreja e começa às 

7:00 PM. O nome do filme é “Christian Mingle”. 

Entrada é gratuita e alguns snacks (petiscos) serão 

servidos. Convidem vossos amigos/as para uma 

noite de confraternização. 

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

FERIADO NA SEGUNDA-FEIRA 
Na segunda-feira dia 17 de fevereiro o escritório 
estará fechado para guardar o feriado em honra dos 
presidentes da nação (Presidents’ Day). O escritório 
reabrirá às 9:00AM na terça-feira dia 18 de fevereiro.  
A Missa da semana será celebrada às 9:00AM em 
Inglês.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 08 e 09 de Fevereiro 2020 
Coleta: $5,466.00 + pelo correio: $630.00 
Segunda coleta – limpeza da neve: $941.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 15 de Fevereiro – 
Joaquina De Jesus esposo e 
filho 
+Domingo 16 de Fevereiro- 
Rogério Martins 
+Quarta-feira 19 de 
Fevereiro- Almas do 
Purgatório  
+Sábado 22 de Fevereiro- José 
Zargo 
+Domingo 23 de Fevereiro- 
Maria Celeste de Jesus e rezemos por Manuel Lucas 
pais e sogros 
--------------------------------------------------------------------- 
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 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 é $50.00. Os nomes dos falecidos inscritos 
serão lidos durante a Missa. Se alguém estiver 
interessado em fazer este tipo de oferta para a Igreja 
honrando os seus falecidos, por favor visite o 
escritório.  
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

PAPA INDICA ORAÇÃO, CARIDADE E PENITÊNCIA 
EM PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA QUARESMA  
 
Reconciliar-se com Deus e retornar a Ele com todo o 
coração. Esses foram os dois convites que o Papa 
Francisco deixou aos fiéis em uma das Missas no 
passado, no início da Quaresma. O Santo Padre 
também indicou três remédios para curar as feridas 
do pecado: oração, caridade e penitência.  
Papa Francisco explicou que a reconciliação com 
Deus não é somente um bom conselho paterno, mas 
uma súplica em nome de Cristo, que sabe o quanto 
o ser humano é frágil e pecador e precisa sentir-se 
amado para fazer o bem. “Sozinhos não somos 
capazes (…) Ele [Cristo] vence o pecado e nos levanta 
das nossas misérias, se nós as confiamos a Ele. Cabe 
a nós nos reconhecermos necessitados de 
misericórdia: é o primeiro passo do caminho 
cristão”. 
Nesse sentido, o Santo Padre alertou sobre alguns 
obstáculos que podem fechar as portas do coração, 
como a tentação de conviver com o próprio pecado 
de forma a minimizá-lo, ou então ter vergonha de 
abrir a porta do coração. “A vergonha, na verdade, é 
um bom sintoma, porque indica que queremos nos 
afastar do mal, no entanto, nunca deve se 
transformar em temor ou medo”. 
O Papa explicou ainda que o Evangelho que abre a 
Quaresma convida os fiéis a abraçarem três 
remédios que curam do pecado: a oração, a caridade 
e a penitência. “De fato, Jesus nos chama a viver a 
oração, a caridade e a penitência com coerência e 
autenticidade, vencendo a hipocrisia (…) 
Coloquemo-nos em caminho juntos, como Igreja, 
recebendo as Cinzas e tendo o olhar fixo sobre o 
Crucifixo”. 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 

Fevereiro: Escutar os gritos dos migrantes 

(Universal) 

Rezemos para que o clamor dos irmãos migrantes 

vítimas do tráfico criminoso seja escutado e 

considerado. 

 


