
     

“We are his 
people, the 
sheep of his 

flock.” 

 

  
 The Sanctuary Lamp burning near 
the Tabernacle this week is in memory  
of Bruno, Lecce and Uomoleale. 
 
The Bread and Wine offered this 
week at the Eucharist is in memory of 
Margaret Nardone 

 

    * PLEASE NOTE: Mass will be celebrated 
on Thursday, May 16th at 8:30 AM. Fr. Alfredo 
has a meeting that day. 

 
 HAPPY MOTHER’S DAY! 

 Let us pray for God’s blessing on all those to whom 
have been entrusted mother-
hood. May Your Holy Spirit 
constantly inspire and 
strengthen them. May they 
ever follow the example of 
Mary, mother of Our Lord, 
and imitate her fidelity, her 
humility, and her self-giving 
love. May all  mothers receive 
Your Grace abundantly in this 
earthly life, and may they look 

forward to eternal joy in our presence in the life to 
come. Amen  

Mother's Day remembrances living and de-
ceased will be placed on the altar for the month 
of May. Envelopes can be found in your enve-
lope packet and in the church vestibule.   

 

UPCOMING PARISH CELEBRATIONS 

First Holy Communion  . 

Parish Community– next Sunday May 19th 

           9:00AM (in Portuguese-Brazilian)     

           12:30PM (in Spanish) 

Corpus Christi: Sunday, June 23 trilingual 
mass at 11AM.   

Festa Junina (June Festival) June 28,29          
and 30th. Raffles being sold at parish  
office. 

 FOURTH SUNDAY OF EASTER                                                                                  MAY 12, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,   May 11  

5:00PM             All Mothers  and   Mother’s Day  

Remembrances  

7:30 PM      Special Intentions    (Portuguese) 

Sunday,      May 12 Fourth Sunday of   

Easter 

   9:00 AM  Special Intentions         (Portuguese) 

 11:00 AM  All Mothers and Mother’s Day  

Remembrances                                                               

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,     May 13  Our Lady of Fatima 

 12:05PM  In honor of Our Lady of Fatima 

 Tuesday,       May 14                                     St.Matthias 

   8:30 AM    Elizabeth LaVerde 

Wednesday,   May 15   St.Isidore 

 8:30 AM       Myllena de Lacerda Inocencio 

 8:00 PM      Special Intentions         (Portuguese) 

Thursday,   May 16    

8:30PM        Margaret Nardone  

Friday,  May 17                         

8:30 AM  Silvio dos Santos,Augusta Lisboa and        

Antonio Moura 

Saturday,  May 18                  

5:00 PM  Sylvia Acri 

7:300PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    May 19 Fifth Sunday of    

Easter 

   9:00 AM  Special Intentions   (Portuguese) 

11:00AM   Nancy and Joseph Ruospo 

12:30 PM    Special Intentions (Spanish) 

  THE PASCHAL CANDLE is in memory    
of Louis and Margaret Nardone and  
John Frusciante Jr. 



QUARTO DOMINGO DE PÁSCOA                                  12 DE MAIO, 2019  

INFORMATIVO DA CATEQUESE 

 ÚLTIMO DIA DA CATEQUESE: com o fim 

da catequese neste domingo e a chegada do 

verão, somos tentados a deixar de participar da 

Santa Missa nos fins de semana. Lembre-se: 

Deus não tira férias... O 1º mandamento nos diz: 

"Amar a Deus sobre todas as coisas" e o 3º: 

"Guardar domingos e festas".  Portanto, não 

deixe de participar das missas e da vida da 

comunidade neste verão. 

 MATRÍCULAS: no mês de maio começamos as 

matrículas e re-matrículas do programa de 

catequese para 2019-2020 durante o cafezinho e 

no escritório paroquial. 

 CELEBRAÇÃO DA PRIMEIRA COMU-

NHÃO: próximo Domingo nas missas das 9am e 

12:30pm. Rezem por nossas crianças e por suas 

famílias, para que este dia seja realmente um 

marco de busca a santidade na vida de todos.   

RIFAS DA FESTA JUNINA 

As rifas da Festa Junina já estão prontas e temos 
maravilhosos prêmios: Passagem Aerea (valor até 
$1200), IPhone Xs, IPad, IWatch e cafeteira Nes-
presso. Doação é 1/$10,  3/$20 ou 5/$30. Respon-
saveis em ajudar na venda por favor, peguem os tick-
ets no escritório paroquial. Contamos com a 
colaboração de todos! Nossa Festa Junina será nos 
dias 28, 29 e 30 de junho. 

 

GRUPO DE JOVENS 

O grupo de jovens se reúne todas as sextas, às 20hs 

no ginásio da escola. Jovens de 13 a 21 anos podem 

participar. Jovem: junte-se a nós! Pais: incentivem 

seus filhos jovens a participar.  

CASAMENTO COMUNITÁRIO 

Casais que gostariam de receber o sacramento do 

matrimonio na celebração do casamento comunitário 

da nossa paroquia, por favor, ligar para o escritório 

paroquial e agendar um horário com o Padre. 

Grupo de Oração da RCC  
se reune nas segundas às 19:30hs 

na Igreja.   

***Durante o mês de maio– Mês que honramos 

nossa Mãe Maria- teremos a reza do terço todos os 

dias às 7PM na igreja.*** 

 

 LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES 

Durante o mês de Maio, envelopes para intenções de 

nossas amadas Mães que vivem e ou já falecidas 

podem ser encontrados no seu pacote de envelope e 

no vestíbulo da igreja. As intenções ficarão no altar 

durante o mês.  

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

Temos um momento de Adoração ao Santissímo 
Sacramento todas às quintas-feiras das 20:00 às 
21:00hs. 

“ Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, nós somos seu 
povo e seu rebanho.”  

 

 

 

 

 ORAÇÃO PARA AS MÃES 

Pai, Tu, sendo Deus, quiseste mostrar entre 

nós tua face materna...  

Por isso criaste todas as 

mães!  

Peço-te por minha mãe,  

sinal concreto e visível de 

teu amor entre nós.  

Multiplicai os seus dias em 

nosso meio!  

Acompanha-a em todo riso e em toda lágrima,  

todo trabalho e toda prece,      

todo dia e toda noite!  

Que tua bênção cubra de luz  

a vida de minha mãe para que,  

inundada de ti, ela seja sempre mais  

Presença do divino em minha vida. Amém! 

 

Hoje queremos agradecer, de maneira muito 
especial, a todas as mães da nossa comunidade e 
do mundo inteiro porque através delas nós 
podemos compreender melhor o mistério do amor 
de Deus por nós. Muito obrigado, queridas mães!   

http://www.mensagensdecarinho.com.br/dia_das_maes/oracao_por_minha_mae_950.html
http://www.mensagensdecarinho.com.br/dia_das_maes/oracao_por_minha_mae_950.html
http://www.mensagensdecarinho.com.br/dia_das_maes/oracao_por_minha_mae_950.html

