
 

Vincente De Paulo (24 Abril 1581—27  
Setembro 1660), comumente conhecido 
como São Vicente de Paulo, foi um francês 
Sacerdote católico que se dedicou a servir 
os pobres. Vincent foi instrumental no es-
tabelecimento de congregações religiosas. 
Ele era conhecido por sua compaixão, gen-
erosidade e humildade. São Vicente é o 
patrono de todas as obras de caridade. Com 
a ajuda de Louise de Marillac, 
Vincent organizou mulheres ricas de Paris 

para arrecadar fundos para missionários projetos, estabelecer hospitais e arre-
cadar fundos de socorro para vítimas de guerra e resgatar 1.200 escravos de 
galé do norte da África. Em 1617 esta participação das mulheres acabaria por 
resultar nas Filhas da Caridade do Santo Vicente de Paulo.   
Em 1622, Vincent foi nomeado capelão das galeras. 
Depois de trabalhar em Paris entre os escravos das galés presos, ele voltou a 
ser o superior do que hoje é conhecido como a Congregação da Missão ou os 
“Vicentenses”. Vincent também passou 28 anos servindo como diretor espir-
itual do Convento de Santa Maria dos Anjos. São Vicente foi canonizado em 
1737 pelo Papa Clemente XII. Sua festa é 27 de setembro. 

Frédéric Ozanam foi um literário 
francês, advogado, jornalista e um defen-
sor da igualdade de direitos ativista. Seu 
objetivo era ajudar a restaurar catolicismo 
para a França, onde materialismo e ra-
cionalismo, irreligião e prevaleceu o anti-
clericalismo. Quando ele tinha 20 anos e 
era aluno da Universidade, houve um 
acalorado debate entre Ozanam e seus 
amigos, adversários declararam que, em-
bora uma vez a Igreja fosse uma fonte de bem, ela não era mais. O One Voice 
lançou o desafio: “O que sua igreja está fazendo agora? O que ela está fazendo 
pelos pobres de Paris? Mostre-nos suas obras e acreditaremos em você!” 
 

Agora, em vez de se envolver em meras discussões e debates, sete do grupo se 
encontraram pela primeira vez em uma noite de maio de 1833 e decidiram se 
envolver em obras práticas de caridade. Com a ajuda e orientação da Irmã Rosa-
lie Rendu, membro da congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de 
Paulo, que se destacou no serviço aos pobres nas favelas de Paris, a Começou a 
Sociedade de São Vicente de Paulo. Os membros das conferências colaborou 
com Rendu durante a epidemia de cólera. O primeiro ato de caridade de Frédé-
ric foi pegar seu estoque de lenha de inverno e levá-lo a uma viúva cujo marido 
havia morrido de cólera. Ozanam é reconhecido como um precursor da doutrina 
social da Igreja Católica, cujas origens culturais e religiosas quis conhecer e 
sobre os quais escreveu livros ainda hoje muito procurados. O beato Frederico 
Ozanam foi beatificado pelo Papa João Paulo II na Catedral de Notre-Dame de 
Paris em 1997. Sua festa é 9 de Setembro. 
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Paróquia Santa Maria da Assunção 
17 Winter St. Milford, MA. 

Phone: 508-473-2000 



Nossa Declaração de Missão: Uma rede de amigos, inspirados pelos 
valores do Evangelho, crescendo em santidade e construindo um mundo mais 
justo por meio de relacionamentos pessoais e serviço às pessoas necessitadas. 

RECURSOS DA COMUNIDADE NA  
ÁREA DE MILFORD 

VESTUÁRIO 
 
 

Catholic Charities  
508-234-3800 
Segunda a sexta-feira 8:30am-4:00pm 
 

Paróquia Sagrado Coração de Jesus  
508-634-5435 
Fornece vestuário do inverno 
 

Caixas de Roupas de SSVDP 

 Sunoco Gas Station 
146 S. Main St. Milford,MA  

 Gasco Gas Station/Route 140 
25 Cape Rd. Mendon, MA. 
 

Lojas de consignação 
 

Blessing Barn em Mendon 
508-634-2276 
Segunda a sexta-feira 10:00am-4pm 
 

Central St. Resale 
508-963-6283 
Segunda & quarta a sabado 11:00am-
5:00pm 
 

Twice Blessed Thrift Store em 
Hopedale 
508-473-1900 
Os tempos variam 

Hoje, nossa própria paróquia tem membros de São Vicente de Paulo que são 
mordomos das doações de nossa paróquia para cuidar dos necessitados de nos-
sa comunidade. 
Se você é um católico que gostaria de ser membro da Sociedade de São Vicen-
te de Paulo, como membro ativo ou associado, por favor, deixe um mensagem 
no escritório paroquial, 508-473-2000 e um de nossos membros retornará sua 
ligação. Você pode encontrar mais informações sobre a Sociedade visitando 
https://stmarymilford.org/st-vincent-de-paul-society.  

NOSSOS PROJETOS ESPECIAIS 
 

• The Giving Tree 
(presentes para o natal) 

• Mochila e material        
escolar 

• Dia dos namorados com 
cartões (para enfermarias 
comunitária) 

 

• Dia de São José (em       
sociedade com a Igreja de 
Santa Maria em março, 
aceitamos  alimentos, 
cartões de presente ou 
doações monetárias) 

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS 
 

• Venda de Bolinhos (semana 
antes do Thanksgiving) 

• Mite Boxes (durante a     
quaresma) 

• Caixas dos Pobres (na igreja 

ou doe online através  WeShare) 

https://
www.wesharegiving.org/

App/Form/dc412081-e4f6
-459a-b16e-e2d43e3a32e 

 

• Doações de carros (ligue 800-
322-8284 ou visite-nos online 
www.svdpusacars.com) 

SENTINDO-SE INSEGURO 
Milford Regional Hospital 
508-473-1190 
 

Domestic Violence Hotline (linha de 
violência doméstica) 

800-799-7233 
Texto START to 88788 
 

Milford Police Department (polícia) 
911 
 

Suicide Hotline (linha de suicídio) 
988 
Texto HOME para 741741 
 

Wayside Youth & Family Support 
(juventude e apoio familiar) 

508-478-6888 
Segunda a sexta-feira. 9:00am-5:00pm 
  
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 
 

Catholic Charities  
508-234-3800 
Segunda a sexta-feira 8:30am-4:00pm 
  

Paróquia Santa Maria da Assunção 
508-473-2000 
Terça, quarta e sexta 8:00am-12:00pm  
 

Salvation Army 
508-473-0786 
Assistência de aluguel somente com hora 
marcada nas terças. 

  
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR 
 

Catholic Charities 
508-234-3800 
segunda a sexta-feira 8:30am-4:00pm 
 

Milford Daily Bread Food Pantry 
508-478-4225 
terça e quinta-feira 6:00pm-7:30pm 
 

Salvation Army 
508-473-0786 
segunda a quinta-feira 9:00am-2:00pm  
 
REFEIÇÕES COMUNITÁRIAS 
GRATUITAS 
 

Paróquia Sagrado Coração de Jesus  
508-634-5435 
quarta-feira 8:00am-9:30am 
 
 

 

Paróquia Santa Maria da Assunção 
508-473-2000 
Food with Friends 
Quinta-feira  11:30am-12:30pm 
 

Programa Alimentar de Verão 
MAHC & YMCA 
Final de junho a final de agosto 
 

Igreja Episcopal da Trindade 
508-473-8464 
Jantar Grab N Go  
Quinta-feira 4:00pm-6:00pm 
 

Igreja Unitária Universalista 
508-473-3589 
Jantar PARA IR 
Domingo 4:30pm-5:45pm 
 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 
 

Edward M. Kennedy Community 
Health Center 
800-853-2288 
Segunda a Sexta-feira 8:00am-4:30pm 
 

Milford Regional Hospital 
508-473-1190 
 
SAÚDE MENTAL E 
ABUSO DE SUBSTÂNCIAS 
 

Chris’ Corner 
508-552-8080 
Quarta-feira 3:00pm-7:00pm 
 

Community Impact 
508-422-0242 
Chama para agendamento 
 

Riverside Community Care 
508-529-7000 
176 West St. Milford, MA 
 
ONDE DORMIR 
 

Pathway to a Better Life 
508-488-9107 
1 de novembro a 31 de março 
Chama para localização de abrigo 
 
TRANSPORTE 
 

MWRTA –BUS ROUTE 

888-996-9782 
www.mwrta.com  
 
 


