
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. 

Esta’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 10 e 11 de Novembro 2018 
Coleta: $5,563.00 + pelo correio: $1,225.00 
Segunda coleta- Ministerio Social: $1,079.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

CATEQUESE: 
**Pedimos a comparecência das crianças do 1º ano 
de catequese juntamente com os seus pais para 
participarem na Missa das 7:30PM no Sábado, dia 24 
de Novembro para a celebração da Festa de 
Acolhimento.  
**No Domingo dia 25 de Novembro haverá uma 
reunião as’ 10:00AM na nossa sala de catequese para 
todos os pais dos jovens da 7ª classe de catequese.  
--------------------------------------------------------------------- 
Classes de Confirmação/Sacramentos para Adultos 
As Classes catequéticas para adultos começaram no 
dia 31 de Outubro. Se houver mais algum adulto que 
precise de receber os sacramentos, por favor dirija-
se a’ Dona Filomena ou Sra. Laurinda Gomes para ver 
se ainda poderão começar. 
---------------------------------------------------------------------  
AJUDA PARA OS NECESSITADOS 
O Apoio Social da nossa comunidade estará 
recolhendo comidas não perecíveis, enlatadas, 
pacotes, e também perus durante as nossas Missas 
aos Sábados e Domingos. Também estão aceitando 
gift cards – cartões do Shop-Rite, para distribuir 
pelos mais carentes. O grupo do Apoio Social 
agradece a todos pela vossa ajuda.  
--------------------------------------------------------------------- 
COOKIE WALK- VENDA DE BISCOITOS  
No Sábado dia 8 de Dezembro, 2018 haverá a venda 
anual de biscoitos, queijadas, ou pastéis caseiros. E’ 
uma maneira de angariar dinheiro para a paróquia e 
também temos a oportunidade de comprar muitas 
variedades de biscoitos caseiros. Quem puder 
preparar e oferecer 2 ou 3 tabuleiros dos vossos 
biscoitos preferidos poderão entrega-los na sexta-
feira dia 7 de Dezembro entre as 4PM-7PM no salão 
da Igreja ou no Sábado dia 8 antes da Missa das 
9:00AM. A venda dos biscoitos começará logo depois 
da Missa das 9AM ate’ a 1PM no salão da Igreja. 
Quem puder participar por favor contacte Ann 732-
589-1576 ou Pam: 732-921-0307 ou ligue para o 
escritório paroquial.    
--------------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco para o Mês de Novembro: 

Universal: Ao serviço da paz 
Para que a linguagem do coração e do diálogo 
prevaleça sempre sobre a linguagem das armas. 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 17 de Novembro – 
Padre Filipe Rocha 
+Domingo 18 de Novembro-
Maria Amelia Nunes e Almas 
do Purgatório e rezemos por 
Armando Alves e família 
+Quarta-feira 21 de 
Novembro- João Grego e José 
Zargo 
+Sábado 24 de Novembro-
Claridade dos Santos e 
esposo  
+Domingo 25 de Novembro- João Maria Pandeirada e 
rezemos por Anthony Pereira e Armando Alves e 
família   
------------------------------------------------------------------------ 

O livro de Missas para o ano de 2019 já esta’ aberto 
para quem quiser marcar intenções de Missas. Para 
marcar uma intenção deve marcar no escritório. Os 
nomes marcados na hora da Missa são pedidos de 
orações.  
--------------------------------------------------------------------- 
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 estar 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. 
 
 

“ESTE POBRE CLAMA E O SENHOR O ESCUTA” 
“‘Este pobre clama e o Senhor o escuta’ (Sl 34,7). 
Façamos também nossas estas palavras do salmista, 
quando nos vemos confrontados com as mais variadas 
condições de sofrimento e marginalização em que 
vivem tantos irmãos e irmãs que nos habituamos a 
designar com o termo genérico de ‘pobres’. […] Hoje, 
esse salmo permite-nos também a nós, rodeados por 
tantas formas de pobreza, compreender quem são os 
verdadeiros pobres para os quais somos chamados a 
dirigir o olhar a fim de escutar o seu clamor e 
reconhecer as suas necessidades. 
Nele se diz, antes de mais nada, que o Senhor escuta os 
pobres que clamam por ele e é bom para quantos, de 
coração dilacerado pela tristeza, a solidão e a exclusão, 
nele procuram refúgio. […] A resposta de Deus ao pobre 
é sempre uma intervenção salvadora para cuidar das 
feridas da alma e do corpo, repor a justiça e ajudar a 
retomar a vida com dignidade. A resposta de Deus é 
também um apelo para que toda a pessoa que acredita 
nele possa, dentro dos limites humanos, fazer o mesmo 
[…]. 
O dia mundial dos pobres pretende ser uma pequena 
resposta, dirigida pela Igreja inteira dispersa por todo o 
mundo, aos pobres de todo gênero e de todo lugar, a 
fim de não pensarem que o seu clamor cairá no vazio. 
Provavelmente, é como uma gota de água no deserto 
da pobreza; e, contudo, pode ser um sinal de 
solidariedade para quantos passam necessidade a fim 
de sentirem a presença ativa de um irmão ou de uma 
irmã. Não é de um ato de delegação que os pobres 
precisam, mas do envolvimento pessoal de quantos 
escutam o seu brado. A solicitude dos crentes não pode 
limitar-se a uma forma de assistência – embora 
necessária e providencial num primeiro momento –, 
mas requer aquela ‘atenção amiga’ (cf. Evangelii 
Gaudium, n. 199) que aprecia o outro como pessoa e 
procura o seu bem. 
Neste dia mundial, somos convidados a tornar 
concretas as palavras do salmo: ‘Os pobres comerão e 
serão saciados’ (Sl 22,27). […] Sintamo-nos todos 
devedores para com eles, a fim de que, estendendo 
reciprocamente as mãos uns para os outros, se realize 
o encontro salvífico que sustenta a fé, torna concreta a 
caridade e habilita a esperança a prosseguir segura no 
caminho rumo ao Senhor que vem” (trecho da 
mensagem do papa Francisco para o 2º Dia Mundial dos 
Pobres). 
Papa Francisco 

 



 
 
 

 


