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MASSES

Saturday
5:00 PM (English)

Sunday
8:00 AM (Portuguese)
10:30 AM (English)

Daily Masses in (Portuguese)
9:00 AM Monday, Tuesday, Wednesday and Friday

Devotions
Prayer Group  Suspended
Holy Hours  Suspended

Sacrament of Penance
By appointment*

MISSAS

Sábado
5:00 PM (Inglês)

Domingo
8:00 AM (Português)
10:30 AM (Inglês)

Missas Diárias em (Português)
9:00 AM Segundas, Terças, Quartas e SextasFeiras

Devoções
Grupo de Oracão Suspensos
Horas Santas Suspensos

Sacramento de Penitênçia
A qualquer tempo por apontamento*

BAPTISMS*MARRIAGE*
ANOINTING OF THE SICK*

BAPTISMOS*CASAMENTOS*
UNÇÃO DOS DOENTES*

*Call the rectory for arrangements

The Rectory will be open on the following days

*Chamar a reitoria para fazer preparativos







Monday  9:30am to 12:00pm
Tuesday  8:00am to 12:00pm
Wednesday  9:30am to 12:00pm
Thursday  
Friday  9:30am to 5:00pm





REITORIA ESTA ABERTO AS DIAS 

Segunda Feira  9:30am to 12:00pm
TerçaFeira  8:00am to 12:00pm
QuartaFeira  9:30am to 12:00pm
QuintaFeira  
SextaFeira  9:30am to 5:00pm
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Week Of May 02, 2021

SATURDAY, 05/01
9:00AM Comemoração do Primeiro Sábado do mês.
5:00PM Manuel A. Dias e Maria Cabral, Paul A.
Aguiar; Olinda, Eugénia, da Rocha (20º Aniversário).
SUNDAY, 05/02
8:00AM José e Deolinda da Costa, Adelino e Maria
do Céu Martins, José Medeiros, Claudino e Belmira
Santos, Maria Estrela da Luz, Armindo e Odocia
Nunes e filho Fernando,António e Assumpta Ligori:
Pela saúde da D. Ester, Almas de Daniel e Alfredo
Cardoso, Aurora Almantes, João Almates e almas do
purgatório; Carlos e Maria Miranda e família; José
Jesus Duarte, Abel da Silva, esposa, sogros e pais,
irmãos e cunhados, Artimísia Pacheco, marido e
filhos, Esmeralda Melo, Noélia Meneses e Lourensa
Nobre.
10:30AM Maria Sampaio, Quarta Dominga: Jasmine
R. Anastácio Blackstone, em memória de todos os
familiares e amigos: vivos e falecidos da família
Blackstone e anastácio.
MONDAY, 05/03
9:00AM Artur Bianco 
TUESDAY, 05/04
9:00AM
WEDNESDAY, 05/05
9:00AM José de Sousa, esposa e filha; honra de S.
José e intenções de Eduardo, Inês Soares e família;
Carlos Thamas, pais sogros, famílias e Almas do
Purgatório; António Domingos (47 anos de falec.),
Emília de Jesus, pais e filhos.



THURSDAY, 05/06 Não Há Missa/No Mass



FRIDAY, 05/07
9:00AM Manuel e Maria Glória Carvalho, José e
Maria do Carmo Soares, Laudalino Soares, Humberto
e Gualter Carvalho. José Carlos Soares e esposa,
Elisabeth Viveiros, Maria do Carmo Soares (Aniv.
Falec.); Antero Pimentel. 



SATURDAY, 05/08
5:00PM Manuel A. Dias e Maria Cabral, Paul G.
Aguiar; Segunda Injai e João Fernandes.
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SUNDAY, 05/09
8:00AM Joaquim e Maria Delfina Almeida, filho,
noras e família, João Costa da Silva, filho e família,
Almas do Purgatório, pelas melhoras de Carlos Silva e

Victor Andrade e intenções de Patrocinia Andrade e
família; Domingos da Costa, pais e sogros; Carlos,
Maria Miranda e família; Elvira de Sousa Medeiros,,
Manuel Correia da Costa, Elzira de Sousa Alves, Rosa
Cristóvão Pavão, Mauel Teixeira,, Elisa Colecta;
Américo, Jacinto, Alcida Marques, António e Maria
Silva, filhos noras, gènros e netos, Maria de Lurdes e
Alípio Silva, pais irmãos, pelas almas do purgatório e
pelos agonizantes.
10:30AM Maria Sampaio, 4th dominga: Jasmine R.
Anastacio Blackstone, em memoria de todos
familiares e amigos vivos e felacidos de família
Blackstone e Anastacio.
Sanctuary Lamp/Lâmpada do Santuário
Vela do Sr. Santo Cristo
A lampa do Santuário arder em intenções
de: Eduardo e Inês Soares e família.

25 Week Club 2020-2021 Season
Congratulations to Week #24
#105 José Bernardo & #191 Adalberto Cardoso
For more information, please contact your captains or
Joshua Lima at 401-451-8225. Thank you!
Clube das 25 Semanas de 2019-2020
Parabéns aos Vencedores da 24ª Semana
#105 José Bernardo & #191 Adalberto Cardoso
Para qualquer pergunta entre em contato com seus
capitães ou Joshua Lima @ 401-451-8225. Obrigado!
25 Week Club Take out May 16th
All members who have fully paid will be eligible to
receive a free meal on May 16th and will be entered
into the final drawing. Each member will be contacted
by their captain to choose which meal they will like to
have. It will be carne alentejana or filetes de peixe.
Additional plates can be purchased by non-members
for $20.00 each. For other parishioners and friends
that would like to purchase a meal you can contact
Joshua at 401-451-8225 to place your order or any of
the 25-week club captains.
Pick up will be on Sunday May 16 in the parish
center from 11am-2pm.

Weekly Collection/Colecta Semanal
April 25, 2021
Budget:……………………2,025.00
Building/Maintenance:......37.00
Total:…..….…..…...……2,032.00
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Voltando à prática normal da Liturgia a partir
de 7 de Maio de 2021. De acordo com a
orientação sanitária do Governador e do
Departamento de Saúde de RI, as seguintes
práticas litúrgicas e sacramentais são
restauradas. A fim de facilitar um ambiente mais
acolhedor, os pastores farão um esforço
adicional no sentido de evitar restrições
desnecessárias aos fiéis. Os assentos passam de
75% para 80%. O distanciamento social passa de
6 para 3 pés. Por onseguinte, os lugares
impedidos podem ser usados. A prática de fazer
reservas cessaram. Todos os impedimentos
físicos serão removidos. Os sacerdotes não são
obrigados a usar máscaras. A participação total
deve ser encorajada uma vez mais,
especialmente nas missas dominicais. As missas
diárias normais podem recomeçar. As seguintes
práticas devem ser reintroduzidas: Procissão
litúrgica para o altar. Entrada, ofertório e hino
no fim da missa. O uso de himmels e outros
objetos litúrgicos podem ser colocados nos
bancos. Os cânticos devem ser encorajados
juntamente com o coro, mantendo a distância
física recomendada pelo Departamento de
Health. A água benta pode estar na entrada da
Igreja. Passar a cesta do ofertório pode ser
retomado. Pode ser feito por um ajudante e não
pela bandeja de coleta de uma pessoa para
outra, evitando contacto desnecessário. O
cumprimento da paz é permitido, sem contacto
físico, mas sim verbalmente. Encoraja-se a
presença e articipação dos ajudantes do altar,
leitores e, se necessário, da Sagrada Comunhão
de acordo com as normas do Missal Romano e
não após a bênção final. Os fiéis são
recomendados que podem receber a comunhão
na mão ou na boca. Devem ter as condições
sanitárias próprias para o efeito. O uso de
produtos químicos ou limpeza da Igreja apos
cada liturgia não é necessário. Os pastores
devem continuar a fazer o seguinte: Produtos
sanitários suficientes no vestíbulo da igreja. Uso
a máscara quando há bastantes fiéis. Contudo
pode ser dispensado por razões de saúde.
Higiene das mãos é encorajada, principalmente
na Sagrada Comunhão. A distribuição do
Precioso Sangue na Comunhão Sagrada deve ser
suspensa. Permitir ventilação suficiente sempre
que possível. Evitar ajuntamento desnecessário
na entrada da Igreja e nas alas sempre que
possível. Recomenda-se que os fiéis mantenham
distância física exceto quando membros da
mesma família.
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PRIMEIRA COMUNHÃO, BAPTISMO E CRISMA!
Com a demissão da Directora da Catequese, criou-se
uma equipa que já está em funções para organizar a
recepção dos sacramentos que estão atrasados desde
o ano passado. Os pais das crianças da primeira
comunhão já estão sendo contactados.
FIRST COMMUNION, BAPTISM AND
CONFIRMATION
With the resignation of the Director of Religious
Education, a team was created that is already in office
to organize the reception of the sacraments that have
been delayed since last year. The parents of the
children of the first communion are already being
contacted.

Verse Before the Gospel
R. Alleluia, alleluia:
Remain in me as I remain in you, says the
Lord. Whoever remains in me will bear much
fruit.
R. Alleluia, alleluia:
A reading from the Holy Gospel according to
John
Jesus said to his disciples: “I am the true vine,
and my Father is the vine grower. He takes
away every branch in me that does not bear
fruit, and every one that does he prunes so
that it bears more fruit. You are already
pruned because of the word that I spoke to
you. Remain in me, as I remain in you.
Just as a branch cannot bear fruit on its own
unless it remains on the vine, so neither can
you unless you remain in me. I am the vine,
you are the branches. Whoever remains in me
and I in him will bear much fruit, because
without me you can do nothing. Anyone who
does not remain in me will be thrown out like a
branch and wither; people will gather them
and throw them into a fire and they will be
burned. If you remain in me and my words
remain in you, ask for whatever you want and
it will be done for you. By this is my Father
glorified, that you bear much fruit and become
my disciples.”
The Gospel of the Lord
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