
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. 

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 Outubro: 
Pela evangelização: A missão dos consagrados. 
 
Para que os consagrados e as consagradas reavivem 
o seu fervor missionário e estejam presentes entre 
os pobres, os marginalizados e aqueles que não têm 
voz.      
--------------------------------------------------------------------- 
 

Catequese 
Não havera’ classes de catequese nos dias 3 e 4 de 
Novembro. As classes continuarao nos dias 10 e 11 
de Novembro nos horarios normais mas com  
catequese no segundo domingo do mês de 
Novembro.  
--------------------------------------------------------------------- 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 02 de Outubro 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 e rezar pela paz no mundo, pelas nossas familias 
e pela nossa Igreja!  

--------------------------------------------------------------------- 
Missa Dos Finados Com Liturgia Dedicada Aos 
Paroquianos Que Faleceram Durante Este Ano 
Na sexta-feira, 2 de Novembro 2018, durante a Missa 
das 7:00 PM (em Inglês), lembraremos de modo 
especial os fiéis defuntos da nossa paróquia que 
faleceram durante este ano. Uma vela será 
preparada com o nome dos vossos entes queridos 
falecidos durante este ano para os familiares que 
deram os nomes dizendo que iriam participar desta 
bonita liturgia. 
A Missa em Português, em memória de todos os 
nossos fiéis defuntos, será celebrada as’ 8:00 PM. 
--------------------------------------------------------------------- 
DIA DE TODOS OS SANTOS- DIA DE GUARDA 
Esquema de Missas: 
Vigília: quarta-feira dia 31 as 7:00 PM (Inglês) e 
8:00PM (Português).  
Quinta-feira dia 1 de Novembro: Missa as’ 9:00AM e 
7:00PM em Inglês   
--------------------------------------------------------------------- 
Não haverá atendimento em Português no 
escritório paroquial até dia 5 de Novembro, 2018 
devido a ausência da secretaria. O escritório estará 
aberto nos horários do costume para qualquer 
atendimento em Inglês.  
--------------------------------------------------------------------- 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 27 de Outubro- 
Claudino Rocha  
+Domingo 28 de Outubro- 
Augusto Balugas e Paulo 
Martins e rezemos por 
Anthony Pereira e Armando 
Alves e família  
+Quarta-feira 31 de Outubro- 
Manuel Lhico Sarabando, 
pais e avos’ 
+Sábado 03 de Novembro –
Albano Martins Costa e família  
+Domingo 04 de Novembro- Familiares falecidos de 
Nicete Laranjeiro e rezemos por Armando Alves e 
família e por Manuel Martins  
------------------------------------------------------------------------ 

O livro de Missas para o ano de 2019 já esta’ aberto 
para quem quiser marcar intenções de Missas. Para 
marcar uma intenção deve marcar no escritório. Os 
nomes marcados na hora da Missa são pedidos de 
orações.  
--------------------------------------------------------------------- 
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 fazer o lugar de oferecer 
Missas pela intenção do defunto, mas e’ uma maneira 
de honrar o falecido: Velas do sacrário -$25, Vela de 
Nossa Senhora- $25, Velas do altar-$35, as Oferendas 
(pão e vinho para serem consagrados) - $25, flores para 
o altar-$35. (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.  

--------------------------------------------------------------------- 
Missão Paroquial: 3-7 de Novembro 2018 
Tema: Fé Ardente, Encontrar Jesus de Novo 
Convidamos a todos de participar da nossa Missão 
paroquial na nossa Igreja a começar pelo Sábado dia 3 
de Novembro com uma palestra durante a Missa das 
7:30PM pelo Diácono Jerry Ziemkiewicz. No Domingo 
dia 4, de Novembro, também haverá um concerto 
musical as 7:00PM liderado por Matt Daniels. Venham 
todos participar.   

 

Obrigado, Obrigado! 
Queremos agradecer a todos pela vossa participação 
na festa do Outono no Sábado passado, que foi 
promovida pela nossa comunidade Brasileira. Foi 
uma festa bastante divertida e bem organizada. Um 
agradecimento especial a todos os organizadores, 
cozinheiros, voluntários as pessoas envolvidas na 
dança de quadrilha, e a todos que fizeram esta 
bonita festa possível.  
--------------------------------------------------------------------- 
Classes De Confirmação/ Sacramentos Para Adultos  
Se houver algum adulto precisando de preparação para 
receber os sacramentos por favor entre em contacto 
com a Sra. Filomena Granadeiro ou a Sra. Laurinda 
Gomes ou ligue para o escritório da paróquia.  
Se são asados pelo civil e não pela Igreja, ou solteiros 
mas vivendo juntos como casados, por favor consulte 
primeiro com o pastor da paróquia, o Pe. Damião. 
As classes irão começar na quarta-feira dia 31 de 
Outubro das 6-7PM no salão da Igreja. 
------------------------------------------------------------------------ 

AJUDA PARA OS NECESSITADOS 
O Apoio Social da nossa comunidade estará 
recolhendo comidas não perecíveis, enlatadas, 
pacotes, e também perus durante as nossas Missas 
aos Sábados e Domingos. Também estão aceitando 
gift cards – cartões do Shop-Rite, para distribuir 
pelos mais carentes. O grupo do Apoio Social 
agradece a todos pela vossa ajuda.  
 

Informações Sobre O Processo De Anulação De 
Casamentos irão ser oferecidas nos dias 7 e 8 de 
Novembro 2018 as 7:00PM. No dia 7 o local e’ na 
Igreja Saint James -184 South Finley Avenue, Basking 
Ridge, NJ e no dia 8 será na Igreja St. Augustine of 
Cranbury- 45 Henderson Road, Kendall Park, NJ. As 
duas apresentações serão idênticas uma a’ outra e 
serão apresentadas pelo Tribunal da Diocese de  
Metuchen. Os interessados em ir poderão ligar para 
732-529-7589 ou mandar mensagem para: 
Tribunal@diometuchen.org  
--------------------------------------------------------------------- 
Por favor consultem as páginas do boletim em 

Inglês para os resultados do ofertório. 

mailto:Tribunal@diometuchen.org

