
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 
Somos todos convidados a participar e fazer parte 
dos vários Ministérios dentro da nossa paróquia, 
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 
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. 
 

 

 

Exposição De Milagres Eucarísticos Internacionais  
O Vaticano está oferecendo exposições e 
apresentações de Milagres Eucarísticos de várias 
partes do mundo para serem exibidos em várias 
paróquias.  
A nossa paróquia estará oferecendo as exposições 
nos seguintes dias:  
Sábado, 22 de Junho – 4- 10 PM  
Domingo, 23 de Junho – 9:30 AM- 8:00 PM 
Segunda-feira, 24 de Junho – 8:30-10:30 AM  
Haverão apresentações depois de cada Missa de 22 
e 23 de Junho e depois da Missa das 7:30AM de 24 
de Junho.  
Tambem haverão exposições e apresentações do 
Santo Sudário e túnica e algumas da Relíquias da 
Paixão de Jesus, Nosso Senhor nos seguintes dias: 
Exposições:  
Terça-feira 25 de Junho: 8:30-11 AM e 4-9 PM  
Quarta-feira 26 de Junho: 4-9 PM 
Apresentações: 
Terça-feira 25 de Junho: 8:30 AM e 6:30 PM 
Quarta-feira 26 de Junho: 6:30 PM  
--------------------------------------------------------------------- 
MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 

*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência; os pais e os padrinhos devem assistir 
a uma sessão de catequese oferecida na primeira 
terça-feira do mês ou ultimo sábado de cada mês; a 
celebração do Baptismo é no 3º Domingo do mês 
após a missa das 11:30 AM. 
Devem estar registados na paróquia, assistirem a’ 
Missa, e ajudarem nas despesas da nossa paróquia 
(usarem o sistema de envelopes de ofertório) por 
pelo menos 3 meses antes da marcação do 
Baptismo. 
Em casos especiais devem falar com o Pe. Damian 
pessoalmente. 
*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por favor 
verifiquem se estes têm os sacramentos necessários 
(Baptizado, Primeira Comunhão, Confirmação). Os 
padrinhos se forem casados devem ter sido casados 
pela Igreja. Devem comprovar que estão registados 
e participantes em uma paróquia Católica por mais 
de 3 meses. Padrinhos e Madrinhas devem servir de 
bons exemplos, serem pessoas de Fé, e participantes 
na Igreja Católica. 
--------------------------------------------------------------------- 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 15 de Junho- Albano 
Martins Costa e família 
+Domingo 16 de Junho - João 
dos Santos Parracho e 
rezemos por Rogério Martins, 
Sandro Feiteira, todos os Pais 
vivos e falecidos, e em Acão 
de Graças pela Ordenação 
Diaconal do Kevin O’Brien 
+Quarta-feira 19 de Junho- 
Altino Rocha   
+Sábado 22 de Junho- João Capela e família e rezemos 
por Rosa Pinha 
+Domingo 23 de Junho- José Zargo e rezemos por 
Manuel Martins 
------------------------------------------------------------------------ 

JANTAR ANUAL  
O nosso Jantar Anual que costuma ter lugar no dia de 
Ramos foi adiado para o dia do Corpo de Deus este 
ano. Será realizado no dia 23 de Junho a 1:00 PM no 
Clube Português de South River. O custo por adulto 
e’ $50.00, crianças de 6-12 anos $20.00 e de 
menores de 5 anos- grátis. Por favor façam as vossas 
reservas com a Teresa Martins, Laurinda Gomes, Ceu 
Santos, Nei Faccin, Dalmo Coelho, ou São Zarco-
Pereira o mais rápido possível para darmos o número 
de pessoas ao restaurante.  
Por favor consultem o cartaz para mais informações. 
Contamos com a vossa participação!  
------------------------------------------------------------------------ 

No próximo domingo dia 23 de Junho celebramos o 
Dia do Corpo de Deus, e não haverá Missa as 11:30 
AM porque a missa vai ser celebrada as 10:30 AM e 
será bilingue- em Inglês e Português. Se o tempo 
estiver bom haverá a procissão do Corpo de Deus la’ 
fora, logo a seguir a Missa. Contamos com a 
participação de todos e de modo especial das 
crianças que receberam a Primeira Comunhão. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, &Tesouro 
Ofertório de 08 e 09 de Junho 2019 
Coleta: $4,547.00 + $1,068.00 pelo correio 
Segunda coleta: $1,236.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

--------------------------------------------------------------------- 
Desejamos a todos os Pais um Dia dos Pais muito 
feliz e abençoado!  

O QUE É DIACONATO? 
O Diaconato é o primeiro grau do Sacramento da 
Ordem. Os outros dois graus são o presbiterato e o 
episcopado; desta maneira, diáconos, presbíteros e 
bispos compõem a hierarquia da Igreja.  
Para os diáconos, as mãos lhes são impostas para o 
ministério e não para o sacerdócio. Com a ordenação 
o Diácono deixa sua condição de leigo e passa a fazer 
parte do clero. Esse Sacramento imprime caráter, 
que o faz Diácono por toda a eternidade.  
O Diaconato foi instituído pelos apóstolos. Podemos 
ver em Atos 6,1-6 a imposição de mãos sobre os 
primeiros sete Diáconos: Filipe, Prócoro, Nicanor, 
Tímon, Pármenas, Nicolau e Estevão que foi o 
primeiro mártir (At. 6,8-7,60). O termo "diácono" 
aparece 29 vezes nos Evangelhos. São Francisco de 
Assis foi diácono. Ainda assim, muitos católicos não 
fazem ideia do que seja um diácono... 
DIACONIA quer dizer SERVIÇO, então o Diácono é 
ordenado para SERVIR. Faz parte do ministério do 
Cristo Servo, “que veio para servir e não para ser 
servido”. A Lumem Gentium diz que: servem o povo 
de Deus na Diaconia da Liturgia, da Palavra e da 
Caridade (LG 29). Na Liturgia Eucarística o Diácono 
tem funções próprias: propor as orações dos fiéis, 
servir o altar, proclamar o Evangelho, convidar para 
o abraço da paz, purificar os vasos sagrados e fazer a 
despedida. Deve, ainda, incentivar a assembléia para 
uma participação correta e efetiva na Divina Liturgia. 
O diácono permanente é membro do clero – não é 
um leigo! Por isso mesmo ele usa traje clerical, nas 
ocasiões em que está servindo na Igreja. Ele pode: 
pregar; 
batizar; 
presidir cerimônias de casamento; 
presidir celebrações da palavra; 
ler o Evangelho na missa e fazer a homilia; 
preservar e distribuir a Eucaristia; 
dar aconselhamentos; 
dar bênçãos; 
levar o viático aos moribundos; 
presidir ritos funerários etc. 
O diácono não é sacerdote. Por isso, ele NÃO PODE: 
•celebrar a missa; 
•ouvir Confissões e absolver os pecados dos 
penitentes. 


