
DIVINE LITURGY OF THE MASS 

Weekdays: 9:00 a.m. (Port) & 7.30 p.m. (Port) 

Saturday:  9:00 a.m. (Port) & 5:30 p.m. (bilingual)  

Sunday: 10:15 a.m. (English) 

 

SACRAMENT OF CONFESSION 

Saturday: from 4:30 p.m. to 5:00 p.m. 

First Fridays half an hour before Mass 

 

HOLY ROSARY DEVOTION 

Weekdays: 8:15 a.m. & 6:45 p.m. 

Saturday & Sunday: 4:45PM 

 

WEDDINGS: Reservations must be made one year 

prior to the ceremony. The canonical forms and 

marriage preparations are required: Pre-Cana & 

Joy-Filled Marriage. 

Website is: https://www.fatimachurchnewark.com/

weddings 

 

BAPTISMS: Reservations need to be made one 

month prior to the Baptism; one session of prepa-

ration for parents and godparents is required; the 

celebration takes place every Sunday after the 

11:30 a.m. Mass. On the 2

nd 

and 4

th

 Sundays Bap-

tisms are celebrated in English. Preparation is on 

the second Thursday of the month in English. 

 

CHOIR REHEARSAL: Wednesday at 8:15 p.m. 

DIVINA LITURGIA DA MISSA 

Semana: 9:00 a.m. e 7:30 p.m.  

Sábado:  9:00 a.m. e 5:30 p.m. (bilingue) 

Domingo: 7:30 a.m., 9:00 a.m., 11:30 a.m. 

                  e 5:30 p.m. 

 

SACRAMENTO DA CONFISSÃO 

Sábado: das 4:30 p.m. às 5:00 p.m. 

Primeiras 6ª Feiras, meia hora ante da Missa. 

 

ORAÇÃO do ROSÁRIO 

Semana: 8:15 a.m. e 6:45 p.m. 

Sábados e  Domingos: 4:45 p.m. 

 

CASAMENTOS: Marcação e preparação com um 

ano de antecedência. O processo canónico, a 

preparação e os encontros pré-matrimoniais são 

obrigatórios: Pre-Cana & Joy-Filled Marriage. 

Website é: https://www.fatimachurchnewark.com/

weddings  

 

BAPTISMOS: A reserva deve ser feita com um 

mês de antecedência; a participação numa sessão 

de preparação para os pais e padrinhos é 

necessária; a celebração do Baptismo é ao 

Domingo após a missa das 11:30 a.m. No 1º e 3º 

Domingo do mês os Baptismos são celebrados em 

português. A preparação é na primeira quinta-feira 

do mês em português.  

 

GRUPO CORAL: Ensaio na 4ª Feira às 8:15 a.m. 

John Cardoso, Diretor de Música / Organista 

CLERO / CLERGY 

Rev. António da  Silva, Pastor/Pároco 

Fr. Joseph S. dos Santos, Vicar/Vigário 

Deacon Albino Marques, Associate 

 

CARTÓRIO PAROQUIAL / PARISH OFFICE 

82-84 Congress St., Newark, NJ. 07105-1802 

Tel.:  973-589-8433 

Fax:  973-589-2611 

 

Website: www.fatimachurchnewark.com 

Email: fatimachurchnewark@gmail.com 

 

 

IGREJA/CHURCH 

85 Jefferson St., Newark, NJ. 07105 

 

 

CATEQUESE / RELIGIOUS EDUCATION 

79 Jefferson St., Newark, NJ. 07105 

Tel.: 973-589-8433 

Laura Martins, Catechetical Leader / Diretora 

 

PROTECTING GOD’S CHILDREN 

TO REPORT ABUSE 

 

The Archdiocese of Newark takes very seriously any and all complaints of 

sexual misconduct by members of the clergy, Religious and lay staff of the 

Archdiocese. We encourage anyone with knowledge of an act of sexual mis-

conduct to inform the Archdiocese immediately so that we may take appropri-

ate action to protect others and provide support to victims of sexual abuse. 

 

Although we will report all allegations of abuse immediately to the appropri-

ate County Prosecutor, we encourage anyone with an allegation of abuse also 

to reach out to the prosecutor (Essex County – 973-753-1121). 

Individuals who report an allegation of sexual misconduct may do so 

by calling the Victim's Assistance Coordinator of the Archdiocesan 

Office of Child and Youth Protection at 201-407-3256. 

 

For more information on the Archdiocese's Policies dealing with sexual 

misconduct by clergy, Religious and lay staff and volunteers, and for 

information on sexual abuse awareness training for both adults and 

children/youth please go to our website listed above. 

Fundação Canónica 

Parish Canonically Founded 

29 Junho/June 1955 

 

Dedicação da Igreja Paroquial 

Church Dedication 

14 Dezembro/ December 1958 

 

Brasão Paroquial 

Parish Crest 

Significado: A Virgem Maria ao 

lado da Cruz de Cristo nosso Salva-

dor (Jo 19,25) Conforme o vemos, a 

esquerda superior representa a Ar-

quidiocese de Newark. A esquerda 

inferior representa o Santuário de 

Fátima em Portugal. 
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NOVEMBRO 14 – DOMINGO (Sunday)�

7:30AM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

 -José de Jesus Merendeiro, r/ Filhos e Família. 

 -Helena Matos Arrojado (7º Dia), r/ Manuel e Família. 

9:00AM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

-Casimiro da Cruz Cancela, r/ Filhas Fátima, Cidália 

e Netos. 

-Maria Batista e Familiares Falecidos, r/ Esposo 

e Filhos. 

-Francisco Oliveira, r/ Esposa, Filhas, Genros, Netos. 

-Maria Luísa Regateiro, r/ Esposo, Filhas e Netos. 

-Maria do Rosário Brito Ferreira, r/ Amélia Ferreira 

e Família. 

 -Deolinda Fidalgo da Silva, r/ Família Araújo. 

 -Ana Maria Branco, r/ Família. 

-Andre Filipe e Humberto Timoteo, r/ Pais, Irmãos 

e Avos. 

-A.G. Sagrado Coração de Maria, r/ Int.Part 

 -Maria da Glória Branco, r/ Esposo e Filhos. 

 -Alda Tavor de Carvalho, r/ Amiga. 

10:15AM: -For the Souls whose names are before the Altar. 

 -Rev. António Inácio Bico, r/ Santos Family. 

-William H. Mason. 

 -John O'Sullivan, Noel O'Sullivan, John Leo, 

 James Joseph and Therese, 

 r/ Friend of the Family. 

 -Mary P. Gerrity Winter. 

 -Robert Harold Schuller and Wife, r/ Joseph. 

 -Kasim M. McMillan, r/ Anonymous. 

 -Joseph L. Laskowicz, r/ Friends. 

 -Anthony J. Nasta. 

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

11:30AM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

 -Albina Siva, r/ Filhas e Genros. 

-Américo Gaspar Santiago, r/ Esposa, Filhos e Netos. 

-Luís Alfredo Villamar (1º Aniv), r/ Esposa, Filha 

Fátima, Genro e Netos. 

 -Sérgio Ferreira, r/ Pais, Irmãos e Sobrinhos. 

 -Lurdes Valente, r/ Família. 

 -Miguel José da Silva, r/ Esposa e Filhos. 

-Maria das Dores Rodrigues, r/ Filhos, Noras, 

  Genros e Netos. 

 -Ilda de Sousa Marques Pastor. 

 -Raúl José Jesus Ribeiro, r/ Filho, Nora e Netas. 

-Francis Steves, r/ Esposa e Filhos Mike e Zack. 

 -Maria de Sousa, r/ Marido, Filha e Neta. 

-Maria de Lurdes Fernandez, r/ John Branco, Filhos 

John Paul Branco e Michael Branco. 

-Irene Amorim, r/ Mãe. 

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

-António Amaral e Carter Aaron Amaral, r/ Esposa 

e Filhos. 

-Manuel Rua dos Santos e Maria Preciosa de Jesus 

Simão, r/ Filhos e Familiares. 

-Maria de Lurdes Martins Nunes, r/ Esposo e Filho. 

 -Maria Patrocinio, r/ Grupo Coral. 

-António Abrantes Amaral, r/ Esposa, Filha, Neta. 

-Idalina Videira e José Videira, r/ Filha Graça 

SamPedro, Genro, Netos e Bisnetos. 

5:30PM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

-Danny Augusto, r/ Pais e Família. 

 -José Alves Gomes, r/ Filho Manuel. 

NOVEMBRO 15 – SEGUNDA-FEIRA (Monday)�

9:00AM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

-Manuel Rua dos Santos e Maria Preciosa de Jesus 

Simão, r/ Filhos, Noras, Genro e Netos. 

-Anibal, Aurora e Oliveiros Badim, r/ Adelaide 

e Filhos. 

-Manuel Tavares Vigário, r/ Esposa, Filhas, Genros 

e Netos. 

7:30PM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

 -António Ferreira Gafanhão, r/ Esposa e Filhos. 

-Ermezinda Ferreira da Silva (Aniv) e Esposo, 

r/ Filhos e Maria da Conceição Ferreira da Silva 

e Augusta Ferreira da Silva (Irmãos). 

 -Domingos da Silva, r/ Família Gomes. 

 -Ilda de Sousa Marques Pastor (7º Dia), r/ Família. 

NOVEMBRO 16 – TERÇA-FEIRA (Tuesday)�

9:00AM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

 -Ana Matos Pinho, r/ Filho João Pinho. 

-Manuel Batista Maranhão, Esposa e Filhos, 

r/ Nora Maria Pereira. 

7:30PM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

-Nuno Alves Pereira e Esposa, r/ Sobrinho Michael. 

-Otelinda Pereira Varajão (Aniv) e António Manuel 

Pereira, r/ Filhos. 

-Mário Cabral, r/ Esposa,Filhos,Genros e Netos. 

-Edson Medardo Scarchetti (4º Anív), 

r/ Filha Lucianne. 

NOVEMBRO 17 – QUARTA-FEIRA (Wednesday)�

9:00AM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

-Maria da Conceição Barroqueiro, Domingos 

Barroqueiro e Filhos, r/ Filhos Maria 

e Manuel Barroqueiro. 

7:30PM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

 -Sandra Gomes, r/ Filha, Pais, Irmão e Família. 

 -António V. Tavares, r/ Esposa e Filhos. 

 -Maria Adelaide Cunha, r/ Esposo, Filho e Neta. 

-Maria da Luz Nunes de Barros, 

r/ Sobrinha Maria Teresa Pereira e Família. 

-Filomena da Conceição Pereira Marques, r/ Família. 

NOVEMBRO 18 – QUINTA-FEIRA (Thursday)�

9:00AM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

 -Maria dos Anjos Patrocinio, r/ Família Mangiola. 

7:30PM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

 -Gracinda Costa (Aniv), r/ Nora e Netas. 

 -Fernando Gonçalves Cordeiro, r/ Amigo da Família. 

-Manuel Cunha (30º  Dia), r/ Madrinha. 



-Rosa Cunha e Pais, r/ Família. 

-Manuel Rodrigues de Sousa, Pais, Irmã e Cunhada, 

r/ Esposa. 

-Maria dos Anjos Ferreira Patrocinio, r/ Cursistas. 

-John Filipe de Sousa, (Aniv), r/ Mãe. 

-Beatriz da Silva Cunha e Laurinda Lopes da Silva, 

r/ Família. 

-Delfim Tavares de Sousa, Esposa,Pais,Irmãos, 

r/ Família. 

NOVEMBRO 19 – SEXTA-FEIRA (Friday)�

9:00AM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

 -Adele Ferrel, r/ Filha Maria Stevens. 

-Francisco Oliveira (Anos), r/ Esposa, Filhas, Genros 

e Netos. 

-Maria dos Anjos Ferreira Patrocinio, r/ Amélia e 

Familiares. 

7:30PM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

-Manuel da Silva Bastos (6º Aniv), r/ Esposa, Filhas. 

-Agostinho António Morais Calcado, r/ Esposa, 

Filhos e Netos. 

-Amândio Torres e Rosa de Jesus Marques, r/ Filho 

Manuel e Família. 

-Maria dos Anjos Patrocinio, r/ Sobrinha Odete 

e Família. 

-Luís Reis (3ºAniv), r/ Isaura Reis. 

-Olívia Lopes (13º Anív), r/ Marido, Filhos, Netos 

e Família. 

NOVEMBRO 20 – SÁBADO (Saturday)�

9:00AM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

-Familiares Falecidos de Amélia e Amândio Cruz. 

-A.G. Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Todos 

Santos, r/ Rosalina Matos. 

5:30PM: -Almas cujos nomes estão escritos nos envelopes 

 diante do Altar. 

-Alda Silva e Felipe Aires, r/ Filho Justino Aires. 

-Manuel Moreira Neves, Pais, Sogros e Cunhados, 

r/ Esposa e Família. 

-Carter Aaron Amaral, r/ Pais, Irmã e Família. 

 -Pelas Almas do Purgatório, r/ Int.Part. 

-Filomena da Conceição Pereira Marques (30º Dia), 

r/ Família. 

 

NOTÍCIAS DA PARÓQUIA 

OFERTÓRIO: O ofertório do passado fim de semana  foi 

de $3,873.00. Para quem não utiliza os envelopes da coleta, 

venha ao cartório paroquial para se inscrever. Avisar se 

mudou de endereço. Muito agredecidos pela vossa 

generosidade e dedicação à Paróquia. 

 

Embora talvez não se pense assim a LIMPEZA e 

ZELADORIA DA IGREJA também é uma actividade 

pastoral. É uma honra ser-se zeladores(as) do "Templo de 

Deus". O nosso grupo é formado por pessoas voluntárias. 

Quem quiser fazer parte deste importante grupo, basta 

comparecer às terças-feiras, normalmente logo após a missa 

das 7:30pm. A encarregada desta importante equipa é a Sra. 

Eneida Merendeiro, de quem se pode conseguir mais 

informações. Na primeira, segunda e terceira terça-feira do 

mês a zeladoria é feita depois da Missa das 7h30 da noite. 

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS 

THANKSGIVING DAY 

25 de Novembro (quinta-feira) 

– Missa às 9h00 da manhã – 

 

Em continuação dos anos anteriores, haverá uma única 

Missa em louvor e acção de graças às 9h00 da manhã, em 

gratidão por todos os beneficios recebidos da bondade do 

Senhor. 

 

Para a celebração seria apropriado que cada família 

trouxesse algum alimento, prato já confecionado ou não, 

em representação (como símbolo dos seus alimentos) que 

depois servirá para almoço ou jantar convívio. As vitualhas 

serão benzidas no final da Santa Missa. 

 

No dia 11 de Dezembro a nossa paróquia celebra o 63º 

ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO DA IGREJA. 

Infelizmente o ano passado, devido à pandemia, não o 

pudemos fazer. Também vamos  ter o livro do aniversário, 

onde podem lembrar os seus entes queridos e ao mesmo tempo 

ajudar a nossa paróquia. Podem encontrar a folha de 

publicidade no cartório paroquial e à saída da igreja. O jantar 

será servido pelo Valença Restaurant. O bilhete para adultos é 

apenas $75.00 (crianças 6-12 anos $35.00). Desde já guardem 

a data do dia 11 de Dezembro onde esperamos a vossa 

participação no convivio festivo. 

 

O GRUPO DE JOVENS "GERAÇÃO LUZ" voltaram 

a iniciar suas actividades. O próximo encontro é dia 19 de 

Novembro às 8h15 da noite no salão de reunião na residência 

paroquial. Se têm filhos com idade igual ou superior aos 12 

anos podem incentivá-los a integrar o Grupo de Jovens. Pais, 

vós sois muito bem-vindos e incentivados a participar de todas 

as reuniões. 

 

PARISH ANNOUNCEMENTS 

 

WOULD YOU LIKE TO BE A LECTOR AT 

MASS? If you are able to read in front of a congregation and 

feel called to proclaim the Word of God by exercising the 

office of Reader at Mass, whether on Sunday or during the 

week, please contact Fr. António Ferreira, the Parish Office or 

the person in charge of the Readers. In are in need of Lector 

for the 10:15a.m. Mass on Sunday which is for now bi-lingual 

(mostly in English). 

 

 

PE. JOSÉ LEBRE CAPOTE 

(Continuação do Boletim  Ano LXIII/No. 43, de 24 de Outubro  de 2021) 

 

      A um certo momento na liturgia da dedicação acontece um 

curioso ato ritual, tecnicamente conhecido como 'abece-

darium', ou seja, o traçado do alfabeto, ora em caracteres la-

tinos, em grego e 

em hebraico, ao 

longo da forma de 

um X. No chão, 

diante do Altar-

mor, é colocado 

areia na forma do 

 e o tracejar das 

letras é feito pelo 

bispo com a ponta 

do báculo. Este ritual remonta ao séc. VIII e pode ser ainda 

mais antigo. Sua origem e significado são desco-nhecidos. 

Uma explicação é que isso interpreta a primeira letra grega 

 

Traçado das letras do alfabeto em letras 

latinas e gregas na areia do chão da igreja. 



                 

inicial de Christus (Χριστός). Todo o ato tem o significado de 

"tomar posse" do local para ser consagrado em nome de 

Cristo, que é o Alfa e o Ômega, a palavra de Deus, 

combinando em si todas as letras que se encontram entre eles, 

cada elemento da fala humana. As três línguas são as mesmas 

que foram usadas na inscrição da condenação na cruz. 

      Enquanto a consagração abrange toda a igreja, a cerimónia 

centra em torno do altar sagrado e em particular da mesa do 

altar consagrado. Como a salvação para um cristão é a união 

com Cristo, o centro desta Vida em Cristo é o santo altar. A 

consagração de uma igreja é, com efeito, o batismo e a crisma 

da igreja. Uma vez que um edifício tenha sido dedicado como 

uma igreja já não pode ser usado para fins seculares. 

      Depois dos rituais explicativos da dedicação do templo e 

Igreja, seguiu-se a Missa Solene. Recordemos que naquele 

tempo a celebração da Divina Liturgia da Missa era celebrada 

em Latim, mas chegado o momento do sermão, o nosso 

querido pároco fundador foi quem proferio a homilia. Ao final 

da pregação o Sr. Padre Capote dirigia de forma emocional 

uma palavra de agradecimento que primeiro foi para Deus. 

"No fim disto tudo agradeço a quem? Àquele que todos temos 

que agradecer: a Deus. Se esta obra é de Deus, ela há de fazer 

caminho. Mas, 

pa-ra fazer 

caminho, ela 

precisa de to-das 

as vossas mãos." 

E depois de uma 

breve pau-sa 

terminou, "Em 

meu nome e de 

toda a comissão, 

amigos e benfei-

tores, e a vós que-

ridos paroquianos, 

muito obrigado." 

A celebração ter-minou com a bênção das imagens. 

      A imagem do Nossa Senhora de Fátima (no seu Imaculado 

Coração, e já benzida) é coroada pelo Senhor Padre Capote 

depois de ter sido benzida pelo Senhor Arcebispo. Depois do 

último Evangelho fez-se a procissão eucarística e a bênção 

com o Santíssimo Sacramento. Foi a vez de ouvir o presidente 

da celebração, o Senhor Arcebispo de Newark. Assegurou que 

"esta obra de Deus passa no coração das pessoas boas e depois 

nunca mais acaba"... "Podem ter a certeza: se põem no coração 

de Deus, rende cem por um. Deus não desiste, e a gente 

também não"... "É uma igreja que, por ser de Deus, é de 

todos", garantiu o Senhor Dom Thomas. "Porque é que nós 

estamos aqui? Estamos aqui porque, felizmente, podemos 

dedicar esta igreja de Nossa Senhora de Fátima – e dedicá-la 

quer dizer que ela deixa ser nossa e passa a ser de Deus, que é 

a melhor maneira de ser de todos", salientou o Senhor 

Arcebispo. 

      Depois da despedida e chamada a entrar em "missão" fez-

se a procissão e todos batiam palmas agradecendo a Deus de 

todo o coração e congratulando-se cada um por esse dia 

inolvidável. Era apenas uma etapa, entre tantas, na história da 

vida de um sacerdote com o coração de pai segundo o coração 

de Deus. 

Continua no próximo boletim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um aspecto do cerimonial. 
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JEWELERS, INC.
87 Ferry St. Newark, NJ 07105

973-344-9261

O L S H I N S   P H A R M A C Y
Lafayette Corner Congress St., Newark, NJ

ESTABLISHED IN 1907

This coupon represents $5 that may be used toward the purchase of any and all merchandise available at  Olshins Pharmacy. However this coupon is 
null and void for those items in which discounting is published by Federal and New Jersey laws and regulations. 

VALID WITH $15.00 MINIMUM PURCHASE. LIMIT ONE COUPON PER CUSTOMER.

C E L E B R A T I N G
1 0 0  Y E A R S 

O F  S E R V I C E $5
$5$5

$5$5

Mundial Agency
60 WILSON AVENUE
NEWARK, NJ 07105

Email: Mundial.agency@verizon.net 

Especializados Em Seguros
Carros - Casas - Apartamentos
Antes da sua renovação venha

e faça a sua comparação!

Outros Services Que Oferecemos:
Viagens - Aluguer de carros em Portugal 

Income tax – Serviço de Imigração

Tel: 973-589-3003 
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11 Ferdon St., Newark, NJ

344-0102

Bar & Liquor • Restaurant
 Portuguese, American 
 & Spanish Cuisine
 Home of the Steak on a Stone
 “O Rei dos Leitoes” 
 Assado em forno a lenha

665 Monroe Ave., Elizabeth, NJ 07201
Restaurant: 908-354-2525

Take Out: 908-354-4024 • Fax: 908-354-3431
www.valencadining.com

Take-Out

Barbecue
  Nova Alianca
 Bakery & Cafe Bakery & Cafe

Eat Fresh, Eat Local
973-344-4567 • 862-241-1636

121 Ferry St., Newark, NJ
Portuguese Bakery

Birthday Cakes • Buffet
Pastreis de Nara (Custard Cups)...

BUYUS FUNERAL HOME
426 Lafayette St., Newark, NJ 07105 • (973) 344-5172

SHAW-BUYUS HOME FOR SERVICES
138 Davis Ave., Kearny, NJ 07032 • (201) 991-2265

 Mario Teixeira, IV, Mgr. NJ  Lic # 3757 
Mario Teixeira, Jr, Dir. NJ Lic # 2542   -  Monique Teixeira, Dir. NJ Lic # 4048

Serving the Community with Pride and Dignity
Experts in Foreign Shipping  www.buyusfuneralhome.com Pre-Need Planning Available

 SILVA  RECYCLING
 CORPORATION

Recycling Service
Concrete • Marble • Pavers • Brick • Asphalt & More!
973-483-3792

Containers Service
Asphalt • Dirt • Brick • Metal • Concrete • Construction Debris & More!

100 Riverside Ave | Newark

150 years of tradition
186 Ferry Street

113-129 Kossuth Street
Newark, NJ 07105

- 973.589.8875 -

Proud Service Provider 
to Our Lady of Fatima

www.jacintoplumbing.com

Contact Douglas Shaller to place an ad today! 
dshaller@4LPi.com or (800) 477-4574 x6458

Try to be aTry to be a  RainbowRainbow    in someone's cloud.in someone's cloud.

God Bless our God Bless our church and it's church and it's parishioners.parishioners.

- Jonathan Seabra- Jonathan Seabra

Silvio Lavrador, REALTOR®

Cell  908.591.1433  
Office  973.761.0061
silvio.lav@gmail.com
191 Maplewood Ave, Maplewood, NJ 07040
www.NJHomeValueNow.com
Each office independently owned and operated


