
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 Grupo de Oração Aguas Viva.  
Grupo de Oração Agua Viva. A nossa devoção e’ ao 
Divino Espirito Santo. O nosso Carisma e’ Louvor e 
Adoração. Nossas orações são espontâneas. Aquela 
que nasce do mais íntimo de nosso coração. O Grupo 
de Oração Agua Viva, acontece todas as quartas 
feiras as 8:00 PM. Primeiro assistimos a Santa Missa 
as 7:30, apos’ a Missa rezamos o Terço e ali 
entregamos nas mãos de Nossa Senhora. tudo que 
trazemos em  nosso coração naquele dia, fazemos 
um grande louvor com música e orações e também 
invocamos a presença do Espirito Santo no meio de 
nós. Passando todo esse momento de entrega na 
presença do Pai, Filho e Espirito Santo, fazemos um 
momento com a palavra, pegando numa passagem 
Bíblica, (estudada antes em casa) e ali fazemos uma 
pequena interpretação da mesma. Terminamos com 
um canto final, orações de agradecimento, e o 
abraço da paz. 
Toda terceira quarta-feira do mês damos lugar a 
adoração do Santíssimo. Também sempre 
recebemos pregadores vindo de outras 
comunidades, especialmente do Brasil. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 

CATEQUESE 
Na terça-feira, dia 29 de Janeiro as’ 7:00PM haverá a 
prática em preparação para a Primeira Confissão 
para as crianças da 1ª Comunhão. A Primeira 
Confissão será no Sábado dia 2 de Fevereiro as 11:00 
AM. 
--------------------------------------------------------------------- 
PRESTAÇOES DE CONTAS DO APOIO SOCIAL PARA  
2018 
O grupo de Apoio Social agradece a todos os que 
contribuíram com comidas ou ofertas de dinheiro 
para os mais necessitados da nossa comunidade. No 
ano passado o total de ofertas em dinheiro foi de 
$3,506.00. Com esse dinheiro foi possível ajudar 
famílias carentes com comida, contas elétricas, 
aquecimento, etc. Que Deus abençoe a todos pelo 
vosso apoio.  
--------------------------------------------------------------------- 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA  
“Community House” de St. Thomas em Old Bridge, NJ, é 
um programa organizado por “Catholic Charities”. Este 
grupo fornece habitações para indivíduos com 
deficiências físicos a aprender a viver uma vida 
independente com assistência profissional e outros 
serviços de assistência.  
Se souber de alguém que necessite deste serviço é favor 
entrar em contacto com a Susan (732-251-0022) ou por 
internet no site: www.communityhouse-saintthomas.org  

--------------------------------------------------------------------- 
RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA 
DURANTE O ANO 2018  
Quem precisar do relatório das suas ofertas para a 
Igreja durante o ano 2018 para usar como 
comprovante para a preparação das taxas anuais, 
por favor entre em contacto com o escritório 
paroquial.  
--------------------------------------------------------------------- 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 01 de Fevereiro e’ a primeira sexta-
feira do mês e o grupo do Apostolado Sagrado 
Coração de Jesus terá o seu encontro de oração as 
7:30 PM. Tambem haverá a Missa as 8:00 PM como 
e’ de costume e seguida pela Adoração do 
Santíssimo Sacramento. Todos estão convidados a 
fazer parte desta bonita e importante devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus que tanto nos ama! 
Também haverá Adoração do Santíssimo 
Sacramento durante o dia das 3:00 PM – 7:30 PM. 
Venham visitar Jesus!  

http://www.communityhouse-saintthomas.org/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 26 de Janeiro- 
Albano Martins Costa e 
família 
+Domingo 27 de Janeiro- 
João dos Santos Parracho  
+Quarta-feira 30 de Janeiro- 
Emília e Manuel Laranjeiro 
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus  
+Sábado 02 de Fevereiro- 
Artur Dantas e esposa 
+Domingo 03 de Fevereiro-  
Manuel Martins e rezemos por António Costa Lucas 
------------------------------------------------------------------------ 

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, principalmente em casos de divorcio, 

ou se não estiverem casados pela Igreja. 

*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. 

--------------------------------------------------------------------- 
Por favor consulte a página em Inglês para o 
resultado do ofertório desta semana.  
 
 

CRISTAOS DEVEM SER TESTEMUNHAS DE 
ESPERANÇA NO MEIO DE UM MUNDO SOFREDOR 
 
Os cristãos, convictos de que Deus tem um projecto de vida 
para o mundo, têm de ser testemunhas da esperança. Eles 
não lêem a história actual da humanidade como um conjunto 
de dramas que apontam para um futuro sem saída; mas vêem 
os momentos de tensão e de luta que hoje marcam a vida dos 
homens e das sociedades como sinais de que o mundo velho 
irá ser transformado e renovado, até surgir um mundo novo e 
melhor. Para o cristão, não faz qualquer sentido deixar-se 
dominar pelo medo, pelo pessimismo, pelo desespero, por 
discursos negativos, por angústias a propósito do fim do 
mundo… Os nossos contemporâneos têm de ver em nós, não 
gente deprimida e assustada, mas gente a quem a fé dá uma 
visão optimista da vida e da história e que caminha, alegre e 
confiante, ao encontro desse mundo novo que Deus nos 
prometeu. 
• É Deus, o Senhor da história, que irá fazer nascer um mundo 
novo; contudo, Ele conta com a nossa colaboração na 
concretização desse projecto. A religião não é ópio que 
adormece os homens e os impede de se comprometerem com 
a história… Os cristãos não podem ficar de braços cruzados 
à espera que o mundo novo caia do céu; mas são chamados 
a anunciar e a construir, com a sua vida, com as suas 
palavras, com os seus gestos, esse mundo que está nos 
projectos de Deus. Isso implica, antes de mais, um processo 
de conversão que nos leve a suprimir aquilo que, em nós e 
nos outros, é egoísmo, orgulho, prepotência, exploração, 
injustiça (mundo velho); isso implica, também, testemunhar 
em gestos concretos, os valores do mundo novo – a partilha, 
o serviço, o perdão, o amor, a fraternidade, a solidariedade, a 
paz. 
• Esse Deus que não abandona os homens na sua caminhada 
histórica vem continuamente ao nosso encontro para nos 
apresentar os seus desafios, para nos fazer entender os seus 
projectos, para nos indicar os caminhos que Ele nos chama a 
percorrer. Da nossa parte, precisamos de estar atentos à sua 
proximidade e reconhecê-l’O nos sinais da história, no rosto 
dos irmãos, nos apelos dos que sofrem e que buscam a 
libertação. O cristão não pode fechar-se no seu canto e 
ignorar Deus, os seus apelos e os seus projectos; mas tem de 
estar atento e de notar os sinais através dos quais Deus Se 
dirige aos homens e lhes aponta o caminho do mundo novo. 
• É preciso, ainda, ter presente que este mundo novo – que 
está permanentemente a fazer-se e depende do nosso 
testemunho – nunca será uma realidade plena nesta terra (a 
nossa caminhada neste mundo será sempre marcada pela 
nossa finitude, pelos nossos limites, pela nossa imperfeição). 
O mundo novo sonhado por Deus é uma realidade 
escatológica, cuja plenitude só acontecerá depois de Cristo, o 
Senhor, ter destruído definitivamente o mal que nos torna 
escravos. 



 


