
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 
Ministério de Ministros de Hospitalidade (Acolhida). 
O Ministério da Acolhida é um serviço da Igreja que 
se destina a receber bem e ir ao encontro dos 
irmãos; tem por objetivo integrar as pessoas à 
celebração da Santa Missa, na comunidade, na 
paróquia, na diocese, de modo que elas se tornem 
membros ativos do povo de Deus. Alguns dos 
deveres praticos do Ministro de Hospitalidade são de 
acolher os paroquianos, escolher pessoas para 
apresentarem o ofertorio, manterem vigilancia 
durante a Comunhao para ver se há alguem que 
precise de ajuda, distribuir boletins, folhetos, etc., 
limpando a Igreja depois da Missa. Alem das funcoes 
praticas,   a função do acolhedor, que deveria ser de 
todos nós, vem de encontro com o pedido que o 
Papa Francisco sempre nos faz: a sermos os braços 
abertos da Igreja, recebendo a todos. “O grande 
papel do acolhedor é de se fazer Jesus nos 
momentos que precisam, é ser amor”. Estamos 
sempre precisando de mais Acolhedores e este 
Ministerio esta’ aberto a todos os Confirmados na 
Fe’, paroquianos praticantes, homem, mulher, 
adolescentes maduros. Se estiver interessado a 
servir a Igreja dentro deste muito valioso Ministerio, 
por favor ligue para o escritorio da paroquia ou dirija-
se ao Padre ou a qualquer Ministro de Hospitalidade. 

CONVITE PARA SERVIR EM ALGUM MINISTÉRIO 
OU GRUPO DA IGREJA 
 
O começo do Ano Novo é um tempo oportuno de 
refletir-mos no que podemos fazer para servir a Deus 
e a Sua Igreja. 
 
A nossa comunidade tem um grupo de fiéis, que com 
muita dedicação e carinho oferecem parte do seu 
tempo para servir nos vários ministérios e grupos da 
Igreja. No entanto, estamos sempre a precisar de 
mais paroquianos que se dediquem a servir a Igreja 
de Deus, tanto na comunidade de língua Portuguesa 
como na comunidade Americana. Quem estiver 
interessado a ajudar ou fazer parte dalgum 
Ministério ou grupo, por favor entre em contacto 
com o escritório para falar com a secretaria ou com 
o Pastor ou comuniquem -se com qualquer membro 
dos grupos. Deus convida cada um de nós a trabalhar 
em sua ‘vinha’. 
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como 
para o Senhor, e não para os homens,  
Colossenses 3:23  

 
Existem na nossa comunidade de língua Portuguesa 
os seguintes Ministérios e grupos: Catequese, 
Ministros da Palavra (leitores), Ministros E. da 
Eucaristia, Coro, Coroinhas, Ministros de 
Hospitalidade, Apoio Social, Grupo de Jovens, 
Irmandade de Fátima, Legião de Maria, Apostolado 
Coração de Jesus, Grupo de Oração.  
 

BÊNÇÃO DE GARGANTAS- DIA DE SÃO BRAZ 

No fim-de-semana, 01 e 02 de Fevereiro, haverá a 

Bênção de Gargantas durante as Missas. 

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

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.  
--------------------------------------------------------------------- 

 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+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 
+Quarta-feira 29 de Janeiro – 
Fernando Vale 
+Sábado 01 de Fevereiro- 
Manuel Martins  
+Domingo 02 de Fevereiro- 
António Costa Lucas e Manuel Gafanha 
--------------------------------------------------------------------- 
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 
Quem estiver interessado em participar, por favor 
contacte o escritório paroquial para sabermos o 
número de pessoas.   
-------------------------------------------------------------------- 
CONVITE Á ORAÇÃO- (Inglês) 
Um grupo de oração se reúne todos os Domingos às 
3:00PM na nossa Igreja para a reza do terço da Divina 
Misericórdia e o rosário (terço). Todos estão 
convidados a participar e rezar por nossa paróquia e 
por várias outras intenções.  
--------------------------------------------------------------------- 
FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR 
No domingo dia 2 de fevereiro celebramos a Festa da 

Apresentação do Senhor. Essa festa, celebrada 

quarenta dias após o Natal, lembra a apresentação 

do Menino Jesus no Templo e a purificação de Nossa 

Senhora e Nossa Senhora das Candeias.  

Durante as missas haverá a bênção das velas. 

Quem tiver velas para serem benzidas poderá trazer 

de casa. Haverá um número limitado de velas na 

Igreja para quem quiser dar uma oferta.  

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

O total da coleta do ofertório será publicada no 

próximo boletim. 

APRESENTAÇÃO DO SENHOR: A LUZ QUE BRILHOU 

PARA NÓS 

Quarenta dias depois de ter celebrado o Natal, a 

Igreja celebra no dia 2 de fevereiro a Festa da 

Apresentação do Senhor no Templo. Nesta festa, 

todos os cristãos são chamados a contemplar o 

mistério que recorda os quarenta dias do 

nascimento de Jesus na gruta de Belém. Jesus e 

Maria apresentaram o primogênito, após os 

quarenta dias de seu nascimento, seguindo a 

tradição judaica. 

A Igreja também recorda neste dia uma antiga 

devoção em que uma procissão luminosa 

relembrava o trajeto de Maria ao templo, por isso, a 

celebração de Nossa Senhora das Candeias ou Nossa 

Senhora da Candelária ou ainda Nossa Senhora da 

Luz neste dia. 

Na liturgia atual a celebração recorda principalmente 

a figura de Jesus, mas manteve a tradicional bênção 

das velas dessa antiga tradição pelo simbolismo que 

ela carrega. 

“Nesta celebração, onde apresentamos a vela, a luz, 

nós estamos lembrando que Cristo é a nossa luz, e 

queremos então ser sempre abençoados por esse 

Deus que nos ama e que nos convida a sermos 

portadores dessa luz a todos os irmãos e irmãs”. 

A festa de hoje projeta o futuro e não apenas a 

recordação de um fato passado. São Sofrônio, 

patriarca de Jerusalém, expressou em sua vida esse 

desejo que deve estar presente no coração dos fiéis: 

"Por isso vamos em procissão com velas em nossas 

mãos e nos apressamos carregando luzes; queremos 

demonstrar que a luz brilhou para nós e significar a 

glória que deve chegar através dele. Por isso vamos 

juntos ao encontro com Deus". 

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

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. 



 

 

 


