
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 Jovens, “Pedras Vivas”.  

Grupo de Jovens: O nosso grupo de Jovens “Pedras 

Vivas” existe desde 1996 e aceita todos os jovens que 

receberam o Sacramento da Confirmação. Têm 

reuniões 2 vezes cada mês de Setembro a Junho. Os 

Jovens são responsáveis pela organização da liturgia 

de cada 4º Domingo de cada mês onde também 

participam nas leituras e a fazer as coletas do 

ofertório da Missa. Os Jovens participam de vários 

eventos sociais durante o ano e prestam ajuda na 

comunidade como visitar o Asilo (lar) de idosos, 

servir a comida durante festas de angariação de 

fundos para a paróquia, ajudam na programação de 

homenagem no Dia das Mães e dos Pais, fazem uma 

bonita representação durante a Quaresma na Via 

Sacra, etc. Convidamos a todos os Jovens a partir dos 

14 anos a juntarem-se ao grupo. 

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

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. 

QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

Dia 26 de Fevereiro é Quarta-feira de Cinzas e haverá 
a distribuição das cinzas nos seguintes horários:  
7:30 AM com Missa em Inglês, Meio-dia (12:00 PM) 
e 5:00 PM sem Missa, 6:15 PM em Latim e 7:30 PM 
com Missa em Português. 
--------------------------------------------------------------------- 

O QUE SIGNIFICA A QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

A Quaresma é o período em que a Igreja convida os 

fiéis à conversão e preparação verdadeiras, para 

viver os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de 

Cristo na Semana Santa. Muitos cristãos fazem da 

quarta-feira de cinzas um dia para lembrar da 

própria mortalidade. 

O uso da cinza para simbolizar penitência é antigo: 

os judeus, por exemplo, acostumavam a cobrir-se de 

cinza quando faziam algum sacrifício, como os 

ninivitas.  

Para entender os significados da quarta-feira de 

cinzas, precisamos pensar no ritual que acontece no 

dia. Faz parte da estrutura da penitência canônica a 

“imposição das cinzas”. Essa cinza é feita com os 

ramos que foram bentos no Domingo de Ramos do 

ano anterior. O Padre mistura a cinza com água 

benta e faz um sinal na cruz na testa dos fiéis, 

repetindo as seguintes palavras: “Lembra-te que és 

pó e que ao pó voltarás” ou “Convertei-vos e Crede 

no Evangelho”. 

Por ser um dia penitencial, o jejum e abstinência são 

obrigatórios, durante a Quarta-feira de Cinzas, como 

também na Sexta-feira Santa, para as pessoas 

maiores de 18 e menores de 60 anos. Fora desses 

limites, ou para pessoas com problemas de saúde, é 

opcional. Nesse dia, os fiéis podem ter uma refeição 

“principal” uma vez durante o dia. A abstinência de 

comer carne é obrigatória a partir dos 14 anos. Todas 

as sextas-feiras da Quaresma também são de 

abstinência obrigatória. As outras Sextas-Feiras do 

ano também, embora hoje em dia poucos conheçam 

este preceito.  

 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 22 de Fevereiro – 
José Zargo 
+Domingo 23 de Fevereiro- 
Maria Celeste de Jesus e 
rezemos por Manuel Lucas 
pais e sogros 
+Quarta-feira 26 de 
Fevereiro- Manuel Lhico 
Sarabando e almas do 
Purgatório  
+Sábado 29 de Fevereiro- 
Anthony Pereira 
+Domingo 01 de Março- António Costa Lucas e 
rezemos por Estéfano Pohlode 
--------------------------------------------------------------------- 

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. 

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

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. 

JANTAR DANÇANTE EM HONRA DE SÃO PATRÍCIO 

E SÃO JOSÉ 

Haverá um jantar dançante no Domingo 15 de 

Março, 2020 das 6:00-10:30PM nos salão da Igreja 

para festejar os dias de São Patrício e São José.  

Os ingressos serão vendidos depois de cada Missa ou 

no escritório paroquial. Adultos $20.00 e crianças de 

5 anos ou menos $5.00.  

Reservas por cada mesa de seis pessoas por $100.00.  

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

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. 

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

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.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


