
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 
Somos todos convidados a participar e fazer parte 

dos vários Ministérios dentro da nossa paróquia, 

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 Junho: 
Pela evangelização: Pelos sacerdotes, para que, com 
a sobriedade e humildade da sua vida, se empenhem 
numa solidariedade ativa para com os mais pobres. 
 

DIRETÓRIO PAROQUIAL 

Por favor contacte o escritório paroquial se não 

quiserem o vosso nome, moradia, e número de 

telefone ou foto publicado na nossa diretoria 

paroquial.  

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

JANTAR ANUAL  
O nosso Jantar Anual que costuma ter lugar no dia de 
Ramos foi adiado para o dia do Corpo de Deus este 
ano. Será realizado no dia 23 de Junho a 1:00 PM no 
Clube Português de South River. O custo por adulto 
e’ $50.00, crianças de 6-12 anos $20.00 e de 
menores de 5 anos- grátis. Por favor façam as vossas 
reservas com a Teresa Martins, Laurinda Gomes, Ceu 
Santos, Nei Faccin, Dalmo Coelho, ou São Zarco-
Pereira o mais rápido possível para darmos o número 
de pessoas ao restaurante.  
Por favor consultem o cartaz para mais informações. 
Contamos com a vossa participação!  
---------------------------------------------------------------------

Exposição De Milagres Eucarísticos Internacionais  

O Vaticano está oferecendo exposições e 
apresentações de Milagres Eucarísticos de várias 
partes do mundo para serem exibidos em várias 
paróquias.  
A nossa paróquia estará oferecendo as exposições 
nos seguintes dias no salão da Igreja:  
Sábado, 22 de Junho – 4- 10 PM  
Domingo, 23 de Junho – 9:30 AM- 8:00 PM 
Segunda-feira, 24 de Junho – 8:30-10:30 AM  
Haverão apresentações depois de cada Missa de 22 
e 23 de Junho e depois da Missa das 7:30AM de 24 
de Junho.  
Tambem haverão exposições e apresentações do 
Santo Sudário e túnica e algumas da Relíquias da 
Paixão de Jesus, Nosso Senhor nos seguintes dias: 
Exposições:  
Terça-feira 25 de Junho: 8:30-11 AM e 4-9 PM  
Quarta-feira 26 de Junho: 4-9 PM 
Apresentações: 
Terça-feira 25 de Junho: 8:30 AM e 6:30 PM 
Quarta-feira 26 de Junho: 6:30 PM  
--------------------------------------------------------------------- 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 08 de Junho- 
Fernando Clemente e Almas 
do Purgatório e rezemos pela 
família Sequeira 
+Domingo 09 de Junho - 
Sandro Feiteira e Irmandade 
de Fátima  
+Quarta-feira 12 de Junho- 
Evangelina de Jesus   
+Sábado 15 de Junho- Albano 
Martins Costa e família 
+Domingo 16 de Junho- João dos Santos Parracho e 
rezemos por Rogério Martins, Sandro Feiteira e todos 
os Pais vivos e falecidos ao celebrar o Dia dos Pais.  
------------------------------------------------------------------------ 

ORDENAÇÃO DIACONAL E ALMOÇO  
 
Com gratidão anunciamos a ordenação ao 
Diaconado do Sr. Kevin O’Brien pelo nosso Bispo de 
Metuchen James Checchio, no Sábado dia 15 de 
Junho 2019 às 10:30 AM, na Catedral de São 
Francisco de Assis em Metuchen. Para ir a’ Catedral 
ver as ordenações e’ preciso ter um bilhete de 
entrada, que e’ grátis, porque o espaço na Catedral 
e’ limitado. Se alguém estiver interessado em ir a’ 
ordenação na Catedral, por favor entre em contacto 
com a Humbelina ou o Kevin, ou ligue para o 
escritório paroquial. Por favor mantenhamos o Kevin 
em nossas orações.  
No Domingo dia 16 de Junho 2019, a nossa 
comunidade paroquial celebrara’ a Ordenação 
Diaconal do Kevin com uma Missa bilíngue as 10:30 
AM seguida por um almoço no salão da Igreja.  
Para melhor planear este almoço precisaremos de 
ter uma ideia de quantas pessoas irão almoçar 
connosco. Por favor preenche o talão no boletim e 
coloque no cesto de ofertório ou leve para o 
escritório antes do dia 10 de Junho. Obrigado!   
--------------------------------------------------------------------- 
Número de pessoas: __________ 

Nome: ____________________________________ 

Número de telefone: _________________________ 

 
 
 

REFLEXÃO SOBRE O PENTECOSTES 

Pentecostes é uma data muito especial para os 

católicos, sendo até mesmo considerada o 

“aniversário da Igreja Católica”. A palavra em si tem 

origem grega e significa quinquagésimo. Para nós, 

católicos, é a data que marca 50 dias após a Páscoa, 

a data que marca a descida do Espírito Santo à Terra. 

No Pentecostes, todos nós voltamos a ser discípulos 

de Cristo recebendo o Espírito Santo e tendo a 

chance de renascer e passar a palavra dEle adiante. 

Por isso, não devemos nos esquecer jamais que: 

 1. O supremo dom do Pai e de Jesus á humanidade 

é o Espírito Santo.  

2. Soprando sobre os discípulos, Jesus esta recriando 

a humanidade mediante o sopro do Espírito.  

3. Recebendo o Espírito de Jesus, os cristãos 

recebem igualmente a mesma missão.  

4. O Espírito é dado a todos. Ninguém fica sem ele, e 

ninguém o possui plenamente.  

5. O Espírito leva a humanidade a formar uma só 

família, no amor, diferentemente de Babel-

confusão, em que as pessoas não se entendem. 

Oração 

“Ó Luz do Senhor que vem sobre a Terra, inunda meu 

ser, permanece em nós!”. 

Vem Luz maravilhosa e nos conduz no caminho do 

Amor, para que juntos com os irmãos em Cristo, 

possamos construir um mundo mais agradável para 

todos. Conduzi-nos bem animados nessa caminhada, 

juntamente com a proteção da Mãe Maria. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, &Tesouro 
Ofertório de 01 e 02 de Junho 2019 
Coleta: $5,399.50 + $800.00 pelo correio 
Segunda coleta: $579.00 
Coleta do dia de Ascensão do Senhor: $744.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 



 


