
Para atendimento em 

Português, por favor ligue 

para o escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

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

Horários de atendimento 

no escritório paroquial até 

o final do verão: 

Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até 

às quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM  

Atendimento em Português: terças-feiras das 

9:30AM-3:30PM e quintas-feiras- mais ou 

menos das 11:00AM-2:00PM.  

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

BOAS FÉRIAS -Estamos no tempo de férias e 

muitos vão viajar para visitar os seus parentes e 
amigos em diferentes partes do mundo. A todos 
desejamos boas viagens, a proteção divina, e 
bom descanso. Não devemos esquecer a 
participação nas missas dominicais, em 
qualquer lugar do mundo onde se encontramos. 
Lembramos também a nossa oração diária e a 
vida sacramental (confissão, Comunhão). 
Quando visitarmos também os lugares sagrados 
como por exemplo os Santuários em Fátima, em 
Aparecida ou outros, não devemos esquecer de 
rezar por nossa comunidade paroquial.  
Também com alegria recebemos na nossa 
comunidade todos os visitantes que passam as 
férias nas nossas famílias. Bem-vindos no nosso 
meio. 
--------------------------------------------------------------------- 

Reza Do Terço Em Inglês Durante O Verão  

O grupo do terço das mulheres da comunidade 

Americana - (Altar Rosary Society) estará 

rezando o terço aos domingos durante os meses 

de Junho, Julho, e Agosto ás 9:15 AM em frente 

á gruta da Nossa Senhora de Lourdes lá fora. Se 

chover, a reza do terço terá lugar dentro da 

Igreja.  

 

CATEQUESE 
As matrículas/ registros para a catequese para o 
ano de 2021-2022 já começaram e foram 
prolongadas até o dia 16 de Agosto, 2021. Os 
formulários de registros se encontram no 
escritório e devem preencher e entregá-los até 
dia 16 de Agosto. Se entregar depois dessa 
data, uma taxa de atraso será aplicada ao 
pagamento. O escritório está aberto das 
segundas-feiras ás quintas-feiras das 9 AM- 
4PM. 
--------------------------------------------------------------------- 

MISSAS E INTENÇÕES DAS QUARTAS-

FEIRAS 

Devido á transferência do Pe. Roberto e falta de 

um Padre que celebre a Missa em Português, o 

Pe. Damião cancelou as Missas das quartas-

feiras, pelo menos até o nosso novo Pe. 

chegar. As intenções que já estavam marcadas 

terão que ser mudadas para as Missas dos finais 

de semana.  

Muitas pessoas estão perguntando quando virá 

um padre para substituir o Pe. Roberto. Ainda 

não sabemos o dia em que o novo padre virá, 

mas O Pe. Damião anunciou que está tudo em 

andamento para que um padre venha servir a 

nossa comunidade de língua Portuguesa. 

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

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 
Devem estar registrados na nossa paróquia em 
caso de precisarem cartas de recomendação ou 
quaisquer comprovantes para servirem de 
padrinhos/madrinhas. Por favor verifiquem se 
estão realmente registados na nossa paróquia. 
O pároco pede que estejam registrados e ativos 
(participantes da Missa e usarem os envelopes 
de oferta, para podermos comprovar que 
frequentam a Missa) por pelo menos 3 meses 
antes de pedirem cartas de recomendação ou 
comprovantes. Para servirem de 
padrinho/madrinha também devem ter recebido 
os Sacramentos de Iniciação (Baptismo, 
Primeira Comunhão, Confirmação). Se são 
casados devem ter sido casados na Igreja 
Católica.  
 



INTENÇÕES DAS 
MISSAS 

 
+Sábado 24 de Julho- João 
Martins Capela e família  
+Domingo 25 de Julho- 
Manuel Aleixo Semião 
+Quarta-feira 28 de Julho- ---- 
+Sábado 31 de Julho- 
Euclides Mirassol e pais e 
(Sebastião da Silva) -  
transferido da quarta-feira  
+Domingo 01 de Agosto- Maria Pessoa Faneco 

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

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 último 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. 
--------------------------------------------------------------- 

Intenção pela Evangelização do Papa para o 

mês de julho de 2021: Intenção de oração 

universal – A amizade social 

Rezemos a fim de que, nas situações sociais, 

econômicas e políticas conflitivas, sejamos 

corajosos e apaixonados artífices do diálogo e 

da amizade.   

 

APOIO PARA CRIANÇAS PARA O ANO 

ESCOLAR 

O Banco Alimentar de South River está 

recolhendo itens escolares até o dia 14 de 

Agosto, 2021. Precisam de mochilas, cadernos, 

fichários, pastas, lápis, canetas, papel pautado, 

cola em bastão, tesouras. Quem poder ajudar, 

poderão deixar numa caixa que estará na 

entrada principal da nossa Igreja nos dias 7-8, e 

14-15 de Agosto ou no Banco Alimentar de 

South River nos sábados 1-3 da tarde, terças-

feiras 8-10 AM ou 5-6 PM, quartas-feiras 8AM-

12PM, quintas-feiras 8-10 AM. Obrigado! 

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

VISITA A JESUS NO SACRÁRIO 

As igrejas católicas preservam hóstias 
consagradas dentro de um sacrário 
(tabernáculo). Originalmente, isso era feito para 
manter algumas hóstias extras para distribuir 
aos doentes. 
Então, eventualmente, essa tradição assumiu o 
objetivo de permitir uma devoção mais ampla a 
Jesus, que está verdadeira e substancialmente 
presente na hóstia eucarística. 
As igrejas começaram a manter Jesus 
eucarístico dentro do sacrário para que os 
fiéis pudessem passar um tempo de oração 
silenciosa diante dele. 
Por esta razão, muitas igrejas permanecem 
abertas durante o dia para facilitar esses 
encontros, convidando os cristãos a passar e 
adorar Jesus no tabernáculo. Venha visitar 
Jesus! 
--------------------------------------------------------------- 
Durante os meses de Verão muitos de nós 
viajamos para passar ferias muito merecidas. No 
entanto a nossa paróquia continuará precisando 
do nosso apoio financeiro. Por favor não 
deixamos de fazer a nossa contribuição para a 
manutenção da paróquia. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 17 e 18 de Julho 2021 
Coleta: $3,223.00 + pelo correio: $764.00 
Pela internet: $843.83  
Coleta para as Missões em Ruanda: $2,290.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade 
e sacrifício!  



 
 
 
 


