
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL / APRIL 5, 2020                                                ANO LXII 

DOMINGO DE RAMOS / PALM SUNDAY (Annum A)      Nº 14 

ABRIL 5 – DOMINGO (Sunday) 
11:30AM: -Pelos Doentes da nossa Comunidade Paroquial. 

 -Pelos Agonizantes e Moribundos deste dia. 

 -Conceição Rosa de Sousa, r/ Familia. 

 -Carolina Rebimbas, r/ Esposo e Filhos. 

 -Ana Maria Branco, r/ Família 

-António Joaquim Almeida, r/ Esposa, Filhos 

e Netos. 

-Rev. António Inácio Bico, r/ Youth Group. 

-António Machado Jr. and Parents, Manuel Lourenço 

Domingues and Parents, r/ Machado Family. 

 -John O'Sullivan, r/ Friend of the Family. 

 -Robert Harold Schuller and Wife, r/ Joseph. 

 -Kasim M. McMillan, r/ Anonymous. 

 -Joseph L. Laskowicz, r/ Friends. 

 -Felix Racki, r/ Wife, Children and Grandchildren. 

 -Maria Otilia Pinheiro (30º Dia), r/ Familia. 

-José Campos, r/ Esposa, Filhos e Neta. 

-Telmo Calcado, r/ Esposa e Filhos. 

-Danny Augusto, r/ Pais e Família. 

 -José Alves Gomes, r/ Filho Manuel. 

 -German Villa, r/ Esposa e Filhos. 

 -Diamantino Garrido, r/ Família. 

 -Pelas Melhoras de João Loureiro. 

 -Pelas Melhoras de John Evangelista Simão 

 dos Santos. 

 -Guido Cedeño, r/ Connie Correia. 

 -Pelas Melhoras de Licinio e Amélia Claro. 

ABRIL 6 – SEGUNDA-FEIRA (Monday) 
10:00AM: -Pelos Doentes da nossa Comunidade Paroquial. 

 -Pelos Agonizantes e Moribundos deste dia. 

 -Maria de Lurdes (Milú) Valente de Pinho, 

 r/ Amigos. 

 -Almas do Purgatório e moribundos deste dia. 

 -Pelas Melhoras de Ana Maria Ribeiro, 

 r/ Intenção Particular. 

ABRIL 7 – TERÇA-FEIRA (Tuesday) 
10:00AM: -Pelos Doentes da nossa Comunidade Paroquial. 

 -Almas do Purgatória e os Moribundos deste dia. 

 -Conceição Rosa de Sousa, r/ Familia. 

-Pelas Melhoras de Ana Maria Ribeiro, 

r/ Intenção Particular. 

-Américo de Jesus Pinko, r/ Sobrinha. 

-Alzira Gonçalves e Familiares Falecidos. 

-Jacinto da Silva, r/ Esposa. 

-Olivia Rodrigues Amorim, r/ Filhas, Genros e Netos. 

-Laura de Pinho, r/ António e Isabel de Oliveira. 

-Maria da Glória Freire, r/ Filhos, Genros e Netos. 

-Conceição Almeida (30ºDia), r/ Família. 

-Pelas Melhoras de Albina Silva, r/ Filha Lúcia 

Cardoso. 

-Pelas Melhoras de John Ferreira, r/ Pais e Irmã. 

ABRIL 8 – QUARTA-FEIRA (Wednesday) 
10:00AM: -Pelos Doentes da nossa Comunidade Paroquial. 

 -Almas do Purgatória e os Moribundos deste dia. 

 -Int. Part. pelas Almas do Purgatório. 

 -Conceição Rosa de Sousa, r/ Familia. 

 -Tieres Claudino, r/ Filhos, Nora e Netos. 

 -António (Tony) Caetano, r/ Amigos do Clube. 

 -Maria José Soares, r/ Esposo. 

 -Pelas Melhoras de John Ferreira, r/ Pais e Irmã. 

 -Pelas Melhoras de Ana Maria Ribeiro, 

 r/ Intenção Particular. 

 -Maria Esmeralda Farinhas, r/ Esposo, Filhos 

 e Netos. 

 -Manuel Maria Valente de Almeida, 

 r/ Sobrinhos. 

 -Victor Manuel S. Costa, r/ Esposa e Filhos. 

 -Albina Silva, r/ Filha Lúcia 

 e Genro John Cardoso. 

ABRIL 9 – QUINTA-FEIRA (Thursday) 
8:00PM: -Missa da Ceia do Senhor. 

ABRIL 10 – SEXTA-FEIRA (Friday) 
3:00PM: -Liturgia da Paixão do Senhor. 

8:00PM: -Via Sacra – e Celebração Penitencial. 

ABRIL 11 – SÁBADO (Saturday) 
8:00PM: -Divina Liturgia da Vigilia Pascal. 

 

NOTÍCIAS DA PARÓQUIA 

OFERTÓRIO: Não tem havido coleta semanal para a 

Paróquia devido às restrições recentemente impostas pelo 

Estado de New Jersey em relação à ocupação de espaços 

coleticos e comunitários, no esforço em andamento para 

limitar a disseminação do Coronavírus (COVID-19). A 

igreja tem estado encerrada ao público, excepto na 

celebração da Missa com menos de 10 pessoas fazendo a 

separação social exigida. Aos que têm enviado sua oferta 

pelo correio ou entrega pessoal, obrigado pela vossa 

generosidade. 
 

GoFundMe 
A Arquidiocese de Newark está a coordenar com a equipa 

do GoFundMe para fornecer um local on-line para os fiéis 

poderem apoiar as necessidades críticas de sua própria 

paróquia através da aplicação GoFundMe. Os fiéis também 

podem contribuir por meio de seus canais habituais (por 

exemplo, envelopes, outras doações on-line, o Recurso 

Anual). O link par o GoFundMe para a nossa paróquia é: 
https://charity.gofundme.com/donate/project/our-lady-of-

fatima-newark-nj1/our-lady-of-fatimanewark-new-jersey 
 

CARTÓRIO PAROQUIAL: O Cartório Paroquial 

(situado na Reitoria) encontra-se encerrado até novas ordens. 

Para marcações de intenções para as Missas que são 

transmitidas pelas plataformas de comunicação sociais, ou 

outros assuntos, podem ser deixandas na caixa do correio ou 

enviando uma carta com o pedido e dia, ou chamando para o 

número da residência paroquial entre as 5:00 e 6:00 da tarde. 

(973-589-8433). 
 

CATEQUESE 
As nossas aulas de educação religiosa (catequese paroquial) 

estão canceladas até novo aviso. 

Espero que todos estejam saudáveis e se ajustando ao novo 

normal. A Arquidiocese de Newark suspendeu as comemo-

rações das Primeiras Comunhões e Confirmações. Não há 

como saber quando essa interrupção será suspensa. As 

restrições e situações estão a mudar diariamente. Manter-

vos-emos informados sobre os novos desenvolvi-mentos à 

medida que eles se desenrolam. 



                 
VISITAÇÃO DA IGREJA 

Com as restrições empostas pelos governos estaduais e 

federais e pelo decreto episcopal da Arquidiocese, o Sr. 

Cardeal ordenou que todas as igrejas e os edifícios adjacentes 

sejam encerrados. Nenhuma celebração pública da liturgia, 

devoção ou exposição do Santíssimo Sacramento pode ser 

realizada. 
 

O cardeal Joseph W. Tobin, Arcebispo de Newark, anunciou 

que todas as celebrações públicas da missa diária e da 

domingo serão suspensas até novo aviso, com vigência desde 

quarta-feira, dia 18 de Março de 2020. Esta difícil decisão é 

uma extensão do recente anúncio da arquidiocese, em que o 

cardeal Tobin dispensou os fiéis da arquidiocese da obrigação 

dominical até novo aviso. 
 

També, como a Semana Santa e Dia de Páscoa não pode ser 

transferida para outra data, se as celebrações públicas da missa 

foram retomadas a tempo, o Vigília de Pentecostes será 

solenemente celebrada no dia 30 de Maio. 
 

Vamos rezar por todos que suportam os efeitos da pandemia 

de coronavírus, dos doentes e dos mortos, daqueles que se 

sentem perdidos ou consternados; assim como aqueles que 

cuidam dos doentes. Embora castigados agora pela aflição, 

que todos possamos finalmente encontrar alívio através da 

misericórdia amorosa de Deus. 
 

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
A hora santa e adoração ao Santíssimo Sacramento da 

Eucarístia será na próxima primeira sexta-feira do mês, dia 3 

de Abril, das 9h00 até às 10h00 da manhã LIVE - na nossa 

página do Facebook e Website da paróquia. 
 

Com o nosso pensamento vamos junto do sacrário da nossa 

igreja e louvemos, adoremos e desagravemos Jesus presente 

no Santíssimo Sacramento, e digamos: 
 

Oração 
 

Meu Senhor Jesus Cristo, que, pelo amor que tendes aos 

homens, estais de noite e de dia nesse sacramento, – todo 

cheio de misericórdia e amor, – esperando, chamando e 

acolhendo todos os que vêm visitar-Vos, eu creio 

firmemete que estais presente no sacramento do altar. 

Adoro-Vos desde o abismo do meu nada, e Vos dou graças 

por todos os benefícios que me tendes feito, e 

especialmente por Vos haverds dado, Vós mesmo, nesse 

sacramento, por me haverdes concedido por advogada 

vossa Mãe, Maria Santíssima, e finalmente, por me 

haverdes chamado a visitar-vos em pensamento, junto do 

sacrário da igreja e louvar-Vos, adorar-Vos e desagravar-

Vos a Vós presente no Santíssimo Sacramento. 
 

Meu Deus, eu creio, adoro,  

espero e amo-Vos.  

Peço-Vos perdão para os que não crêem,  

não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Comunhão Espiritual 
 

 Creio, meu Jesus, que estais presente no Santíssimo 

Sacramento. Amo-Vos sobre todas as coisas e desejo possuir-

Vos em minha alma. Mas como agora não posso receber-Vos  

sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu 

coração. E, como se Vos tivesse já recebido, uno-me 

inteiramente a vós; não consintais, Senhor, que de Vós jamais 

me aparte. Amen. 

 

TRANSMISSÃO DA MISSA 
(MASS STREAMING) 

Com o uso da tecnologia atual, a nossa paróquias está a transmitir 

a Missa e outras liturgias através do Facebook e no website. A 

Missa ao domingo continua a ser transmitida na página da SPT 

TV no Facebook e SIC Internacional (Zona América do Norte). 

As restrições estabelecidas pelas autoridades civis têm de ser 

rigorosamente respeitadas. Por isso não pode haver mais de dez 

pessoas presentes durante a transmissão ou gravação. Esse 

número inclui o clero, os ajudantes (leitores, cantores etc.) e as 

pessoas de tecnologia. 

Para ver as trasmissões ao vivo (live) as transmissões são: de 

segunda a sexta-feira 10:00 a.m.; sábado 5:30 p.m.; domingo 

11:30 a.m. 
 

ENCONTRO DE CRISMA PARA ADULTOS: Foi 

cancelado devido à pandemia do Coronavirus COVID-19. Todos 

serão avisados quando tivermos a data de quando será celebrado o 

santo Sacramento do Crisma. As lições encontram-se no website 

da paróquia e encorajamos que se valham destas sessões em 

preparação ao Crisma para receberem os dons do Espírito Santo. 

Oremos par que o Senhor nos livre desta pandemia. 
 

CONFIRMAÇÃO/CRISMA 
    A celebração do santo Sacramento da Confirmação ou 

Crisma, a ser realizado no próximo dia 18 de Abril de 2020 às 

5:30pm, foi cancelada devido à situaçao que atrevessamos 

actualmente. 

    Os nossos filhos e filhas irão ser crismados. Mas, que 

influência irá ter na nossa vida? Não é um ponto final mas o 

incício de uma nova etapa. O Espírito Santo enriquece-nos 

com os seus dons. Esses dons só terão utilidade se os 

aceitarmos com alegria. 

    É um tempo propício para a oração, para o silêncio, para a 

leitura e para o estudo, por isso, nestas circunstâncias atípicas, 

recordamos que os pais são convocados a preparar os seus 

filhos, o melhor que souberem, para a futura recepção deste 

importantíssimo sacramento de iniciação cristã. Os 

confirmandos necessitam de sentir que são pedras vivas da 

Igreja de Cristo. 

    Logo que tivermos mais informação sobre a data do Crisma, 

todos os pais e guardiães, serão avisados por correspondência 

e pelos meios de comunicação social. 

    Tantas coisas belas que tínhamos para celebrar na 

Quaresma, mas foram adiadas. Sugerimos a seguinte proposta 

que podeis fazer com vossos filhos: Fazei uma cruz e colocai-

a no centro da vossa mesa ou à porta da casa. Enfeitai-a no 

domingo de Páscoa em sinal de alegria e de festa. Acendei 

também uma vela. Essa vela acesa simboliza a fé. 

    Em família, vamos todos pedir à Deus o fim da dor e 

sofrimento que a pandemia de Covid-19 está a provocar no 

mundo. 
 

 

PARISH ANNOUNCEMENTS 
COLLECTION: There have been no weekly collection for 

the Parish due to the restrictions recently placed on occupancy 

in public and community spaces by the State of New Jersey in 

the ongoing efforts to limits the spread of the Coronavirus 

(COVID-19). The church has been closed, except for the Mass 

being transmitted via social media and SIC Int'l Network. 

These celebrations have only 10 people or less, complying 

with the social distancing as required. For all who have been 

sending their contribution we thank you in advance. 
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