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

ESQUEMA DE MISSAS PARA O ANO NOVO 
Terça-feira 31 de Dezembro 2019 
5:00 PM Missa vespertina do Ano Novo (Inglês)  
Quarta-feira 01 de Janeiro 2020- Ano Novo 
9:00 a.m. Missa em Inglês 
11:30 a.m. Missa em Português 
6:15 p.m. Missa em Latim 
---------------------------------------------------------------------------- 

Memorializaçao de Bancos da Igreja –  
Para quem estiver interessado em fazer uma oferta 
para a Igreja para ajudar na despesa de renovação das 
joelheiras e bancos da igreja, poderão faze-lo em 
memória de um ente querido falecido ou em nome de 
sua família. A oferta é $500.00 (poderá fazer 
pagamentos parcelados). Para aqueles que já enviaram 
nomes e bancos designados, uma confirmação por 
escrito sobre a ortografia exata (as palavras) e a 
localização do banco serão enviadas a você nas 
próximas semanas. 
---------------------------------------------------------------------------- 

RIFAS DO “LUCKY CALENDAR”  
Este ano mais uma vez estamos oferecendo uma 
promoção especial: quando comprar dois calendários 
de rifas por US $50.00 você receberá um grátis para 
mais possibilidades de ganhar. Este é um dos métodos 
maiores e práticos de angariar fundos para ajudar nas 
despesas da nossa paróquia. Se cada família registada 
na paróquia participasse, esta angariação de fundos se 
tornaria um sucesso. Se alguém precisar de comprar 
mais por favor ligue para o escritório. Por favor 
considere participar mesmo que compre só uma rifa 
por $25.00.   
----------------------------------------------------------------------------

Para o resultado das ofertas, por favor consultem o 

boletim nas páginas em Inglês.  

INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 28 de Dezembro - 
Joaquina de Jesus esposo e 
filho e rezemos por Lucinda 
Barbosa de Sousa e esposo 
+Domingo 29 de Dezembro- 
Manuel Semião  
+Quarta-feira 01 de Janeiro 
2020- Solenidade de Maria 
Mãe de Deus- João Martins 
Capela e família e José Zargo e 

rezemos por Michael Vence 
1ª Sexta-feira- Apostolado Coração de Jesus 
Arminda Graciosa  
+Sábado 04 de Janeiro- Ana Pacheca  
+Domingo 05 de Janeiro- António Costa Lucas e 
rezemos por Emília da Rocha 
------------------------------------------------------------------------ 

PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 03 de Janeiro é a primeira sexta-
feira do mês e o nosso grupo do Apostolado Sagrado 
Coração de Jesus terá o seu encontro de oração às 
7:30 PM. Tambem haverá a Missa em Português as 
8:00 PM como é de costume, e a seguir á Missa 
haverá a Adoração do Santíssimo Sacramento. Todos 
estão convidados a fazer parte desta bonita e 
importante devoção ao Sagrado Coração de Jesus 
que tanto nos ama! 
++Nas primeiras sextas-feiras de cada mês na nossa 
paróquia há Adoração do Santíssimo Sacramento a 
partir das 3:00PM, confissões 6-6:30PM, e a 
novena/Bênção do Santíssimo Sacramento às 
6:45PM. A Missa em Latim segue às 7:00 PM.  
Todos os primeiros sábados de cada mês haverá 
confissões às 11:15- 11:30 AM e Missa em Latim ao 
meio dia. 
------------------------------------------------------------------------ 

A equipe do escritório paroquial juntamente com os 
nossos Padres desejamos a todos um Ano Novo 
muito feliz com as bênçãos de Deus!  
O escritório da paróquia estará aberto até ao meio 
dia na terça-feira dia 31 de Dezembro e estará 
fechado no dia 1 de Janeiro 2020. Ele abrirá na 
quinta-feira dia 2 às 9:00AM. 
 
 

 



 

 


