
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 Ministério de Musica/Grupo Coral. 

O Canto e a música são elementos muito importantes 

na celebração litúrgica. As Liturgias são 

verdadeiramente enriquecidas com o Ministério de 

Musica. O Grupo Coral Litúrgico dedica-se 

zelosamente ao louvor de Deus através do canto e 

musica, e dirige o canto da assembleia nas partes 

que a esta compete. A nossa comunidade de língua 

portuguesa tem dois coros um que serve aos 

Domingos (Português) e outro que serve aos Sábados 

(Brasileiro). Também temos um grupo infantil para 

ocasiões especiais. Se alguém tem voz para cantar 

e/ou que saiba tocar algum instrumento de música e 

gostaria de servir nas nossas liturgias, por favor 

dirigem-se aos líderes dos nossos coros e serão bem 

acolhidos. Estamos sempre precisando de mais 

membros.  

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

Intenção do Papa Francisco para o Mês de Janeiro: 
Rezemos para que os cristãos, os que seguem 
outras religiões e as pessoas de boa vontade 
promovam a paz e a justiça no mundo. 
 

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 ou preencha o talão na página em Inglês e 
coloque na cesta do ofertório.  
--------------------------------------------------------------------- 
AGRADECIMENTO 
O grupo de Apoio Social agradece a participação e 
generosidade das pessoas que doaram cartões 
monetários e comidas, incluindo perus, para os mais 
necessitados da nossa comunidade de língua 
Portuguesa. Agrariámos $3,704.00 e por causa da 
vossa generosidade podemos ajudar 21 famílias. Que 
Deus abençoe a todos! 
--------------------------------------------------------------------- 
RETIRO ESPIRITUAL 
Haverá um retiro espiritual oferecido em Inglês no 
sábado dia 8 de Fevereiro das 9 AM-4:30PM. Um 
pequeno-almoço e também o almoço será servido. O 
retiro será oferecido pelo Pe. James Walling que 
serve no Santuário de Blue Army, em Washington, NJ 
--------------------------------------------------------------------- 
RIFAS DO “LUCKY CALENDAR” 
Se ainda não compraram as rifas do calendário da 
sorte “Lucky calendar” poderão passar pelo 
escritório paroquial para comprar. Este ano também 
haverá promoção. Quem comprar 2 calendários por 
$50.00 oferecemos mais um grátis. Boa sorte a todos 
os participantes. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 11 e 12 de 2020 
Coleta: $5,337.00 + pelo correio: $1,118.00  
Coleta do Natal até agora: $14,559.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
--------------------------------------------------------------------- 
 
Esta segunda-feira dia 20 de Janeiro é feriado 
nacional, dia de Martin Luther King Jr. O escritório 
paroquial estará fechado e reabrirá na terça-feira às 
9:00AM. A Missa semanal será as 9:00AM em Inglês. 
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 18 de Janeiro - Maria 
Lucinda Neves Sarabando 
Bento 
+Domingo 19 de Janeiro- 
Rogério Martins e rezemos 
por Manuel Laranjeiro, Emília 
Rocha e Estéfano Pohlode  
+Quarta-feira 22 de Janeiro – 
José Zargo 
+Sábado 25 de Janeiro- 
Euclides Mirassol e pais e 
rezemos por Anthony Pereira 
+Domingo 26 de Janeiro- João Laranjeiro e rezemos 
por Cassilda Chaves Andrade 
------------------------------------------------------------------------ 
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 ter 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-$40, as Oferendas 

(pão e vinho para serem consagrados) - $25, flores para 

o altar-$40. (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 e’ $50.00. Se alguém estiver 

interessado em fazer este tipo de oferta para a Igreja 

honrando os seus falecidos, por favor visite o escritório. 

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

Memorializaçao de Bancos da Igreja  

Para quem estiver interessado em fazer uma oferta 
para a Igreja para ajudar na despesa de renovação das 
joelheiras e bancos da igreja, poderão faze-lo em 
memória de um ente querido falecido ou em nome de 
sua família. A oferta é $500.00 (poderá fazer 
pagamentos parcelados). Para aqueles que já enviaram 
nomes e bancos designados, uma confirmação por 
escrito sobre a ortografia exata (as palavras) e a 
localização do banco serão enviadas a você nas 
próximas semanas. 

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

TESTEMUNHAS DO CORDEIRO 
 
O início da atividade pública de Jesus é marcado 
pela presença de João Batista, o “precursor”, 
aquele que vem antes para anunciar a chegada 
do Messias, um Rei diferente que se faz batizar 
por João. 
O batismo de João se fazia apenas uma vez, por 
imersão na água, para significar o desejo de 
uma mudança profunda de vida. Este chamado 
à conversão, à mudança de mentalidade e de 
vida, preparava para a chegada de Jesus, 
aquele que vem batizar com o Espírito Santo. 
E então João aponta Jesus como o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro 
era o animal que costumeiramente se 
sacrificava a Deus, para que os pecados fossem 
perdoados. Agora o Cordeiro que leva todo o 
pecado do mundo, tudo aquilo que não é 
conforme ao projeto de vida de Deus, é o próprio 
Filho. 
Jesus é, de fato, aquele que nos tira de uma 
história de pecado, condenação e morte ao 
revelar que Deus é bondade e graça e que seu 
amor consiste em servir e doar a própria vida. 
Em Jesus, Deus deixa em segundo plano 
nossas faltas, para nos animar com o Espírito 
que transforma e santifica. 
O Espírito do batismo, aliás, é o Espírito enviado 
por Deus que nos permite testemunhar hoje o 
amor maior de Deus, manifestado em seu Filho, 
Jesus. Quão importante é hoje nosso 
testemunho de seguidores desse Cordeiro-
Servo. Olhando o testemunho de João, temos 
tanto a aprender: nós nunca conheceremos 
Jesus suficientemente. Mas abrir-nos ao seu 
Espírito é dar espaço para que Deus aja em nós 
e, por meio de nós, continue a se manifestar ao 
mundo como amor que não tem fim. 
Já não sacrificamos animais a Deus, 
carregando-os com nossos pecados. Mas há 
certamente uma carga bem pesada jogada nos 
ombros dos sofredores, que somos chamados a 
aliviar com o testemunho de quem segue um 
Mestre que, por amor, perdoa e se doa até o fim. 
Afinal, o Cordeiro nos envia como cordeiros no 
meio de lobos não para que nos tornemos lobos, 
mas para que continuemos a testemunhar que o 
mal se vence com o amor e com a doação da 
vida pelos outros. 

Pe. Paulo Bazaglia, ssp 



 
 

 


