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Imaculada Conceição  
Projeto do Pavimento da Gruta 

Ficha para Compra de Blocos 

 

“Alegria é oração; alegria é força; alegria é 
amor; alegria é uma rede de amor com a qual 

se apanha almas.” 
~ Madre Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO #3 

IMPRIMA CLARAMENTE A SUA DEDICAÇÃO EM BAIX0. 
A oficina de gravação fará com que a sua dedicação fique  

centrada e simétrica. Não se preocupe com isso quando  

preencher a ficha. Cada bloco pode conter até cinco linhas com 

um total de 75 caracteres. Pontuação e espaços contam como  

caracteres individuais no limite dos 75 caracteres.  

Conte vírgulas, pontos e apóstrofes, etc. Não precisa usar  

“Em Memória de”, “Dedicado por”, etc. Pode utilizar os seus 75 

caracteres somente para nomes se assim o preferir. 

 

LINHA 1:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 2:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 3:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 4:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 5:  _____________________________________________________ 

 

PODE ADICIONAR DEDICAÇÕES EM LETRA DE IMPRENSA 

EM FOLHA SEPARADA 

 

 



 

 

 

Caros Paroquianos: 

Finalmente chegou o momento de concluir os trabalhos da Gruta 

de Nossa Senhora! De certo tendes seguido o exemplo da nossa 

Bendita Mãe em paciência e em fidelidade ao seu Filho, nosso 

Salvador, Jesus. É com alegria que compartilho convosco esta 

boa notícia. 

Como podeis ver, os blocos do pavimento foram removidos para 

serem enviados para a oficina onde serão gravados. Este proces-

so permitirá àqueles que ainda não o fizeram poderem comprar 

um bloco do pavimento com uma inscrição, ou se já o fizeram 

podem comprar outro. Se gostaria de comprar um bloco com ins-

crição para o pavimento da Gruta, por favor complete a ficha no 

fim deste livro. Venderemos e  estaremos a gravar os blocos du-

rante o Inverno. 

Na Primavera de 2017, a Gruta de Nossa Senhora terá algumas 

mudanças. Adicionaremos um ponto focal central no desenho do 

pavimento. Teremos também alguns trabalhos de jardinagem em 

volta da gruta para termos mais áreas verdes e mais cor.  

Os blocos do pavimento com as inscrições gravadas serão coloca-

dos nesta altura, na Primavera de 2017, logo que o tempo o per-

mita. Rezemos por um Inverno ameno! 

Sei que este foi um longo processo e agradeço a cada um de vós 

pela paciência e pelo vosso apoio. A vossa devoção à nossa Ben-

dita Mãe e à nossa paróquia tornou esta realidade possível. 

       

Jennifer Jones 
Finance & Operations 

BLOCO #2 

IMPRIMA CLARAMENTE A SUA DEDICAÇÃO EM BAIX0. 
A oficina de gravação fará com que a sua dedicação fique  

centrada e simétrica. Não se preocupe com isso quando  

preencher a ficha. Cada bloco pode conter até cinco linhas com 

um total de 75 caracteres. Pontuação e espaços contam como  

caracteres individuais no limite dos 75 caracteres.  

Conte vírgulas, pontos e apóstrofes, etc. Não precisa usar  

“Em Memória de”, “Dedicado por”, etc. Pode utilizar os seus 75 

caracteres somente para nomes se assim o preferir. 

 

LINHA 1:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 2:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 3:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 4:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 5:  _____________________________________________________ 

 

PODE ADICIONAR DEDICAÇÕES EM LETRA DE IMPRENSA 

EM FOLHA SEPARADA 

 

PACIÊNCIA  

é companheira da sabedoria 

SANTO AGOSTINHO 



Os Blocos Gravados do Pavimento 
serão semelhantes à imagem em baixo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A oficina de gravação fará com que a sua dedicação fique  

centrada e simétrica. Não se preocupe com isso quando  

preencher a ficha. Cada bloco pode conter até cinco linhas com 

um total de 75 caracteres. Pontuação e espaços contam como  

caracteres individuais no limite dos 75 caracteres.  

Conte vírgulas, pontos e apóstrofes, etc. Não precisa usar  

“Em Memória de”, “Dedicado por”, etc. Pode utilizar os seus 75 

caracteres somente para nomes se assim o preferir. 

A ficha para a imagem em cima teria sido preenchida assim: 

Linha 1:    IN LOVING MEMORY OF 

 

Linha 2:    ANDREW J. MAZZOLA 

 

Linha 3:    DEDICATED BY 

 

Linha 4:    HIS LOVING FAMILY 

 

Linha 5:    MOM, DAD, RYAN & HEIDI 

BLOCO #1 

IMPRIMA CLARAMENTE A SUA DEDICAÇÃO EM BAIX0. 
A oficina de gravação fará com que a sua dedicação fique  

centrada e simétrica. Não se preocupe com isso quando  

preencher a ficha. Cada bloco pode conter até cinco linhas com 

um total de 75 caracteres. Pontuação e espaços contam como  

caracteres individuais no limite dos 75 caracteres.  

Conte vírgulas, pontos e apóstrofes, etc. Não precisa usar  

“Em Memória de”, “Dedicado por”, etc. Pode utilizar os seus 75 

caracteres somente para nomes se assim o preferir. 

 

LINHA 1:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 2:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 3:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 4:  _____________________________________________________ 

 

 

LINHA 5:  _____________________________________________________ 

 

PODE ADICIONAR DEDICAÇÕES EM LETRA DE IMPRENSA 

EM FOLHA SEPARADA 

 



Preço do Bloco:  $500 
 

Métodos de Pagamento:  Dinheiro, Cheque ou Cartão 
de Crédito  
 

Planos de Pagamento:  Disponíveis somente com  paga-
mentos por cartão de crédito. Em Janeiro já começamos a 
aceitar planos de pagamento por cartão de crédito. Reque-
remos um depósito de $100. O balanço de $400 será cobra-
do no seu cartão de crédito no dia 15 de cada mês nos pró-
ximos 4 meses consecutivos após a compra. A nossa firma 
de processamento de cartão de crédito fará as transações 
com segurança. Terá que se dirigir à Secretaria para prepa-
rar este arranjo de pagamento. Pagamentos no seu total por 
cartão de crédito podem também ser feitos na Secretaria.  
 

Restrições: Cada bloco só pode conter 75 caracteres nele 
gravados. Não nos é permitido fazer qualquer exceção so-
bre isto. Pode ter menos de 75 carateres gravados, mas não 
mais. Consulte a página anterior sobre isto. O exemplo 
mostrado é de um bloco com EXATAMENTE 75 caracteres. 
A aprovação do conteúdo da inscrição é reservada à Paró-
quia e qualquer conteúdo inapropriado será recusado. 
 

Fichas Preenchidas:  
Todas as fichas preenchidas com o pagamento podem ser 
enviados para:  
 

Immaculate Conception 
Grotto Project 
122 Canton Street 
Stoughton, MA 02072 
 

Esclarecimentos:  
Para esclarecimentos sobre os blocos de pavimento ou para 
fazer uma marcação para pagar com cartão de crédito con-
tate-nos:              
 

781-886-6072  ou  grotto@stoughtoncatholic.org 

PREÇO DO BLOCO 

 

Comprado por: (Purchased by) 

 

Nome: (Name) 

 

Direção: (Address) 

 

 

 

Número de Telefone: (Phone Number) 
 
Email: 
 
 
Número de Blocos: (Number of Pavers) 
 
 

PREENCHA UMA FICHA PARA CADA BLOCO 
 

Podeis dactilografar a informação e submetê-la com esta 
ficha com o pagamento.  É importante certificar-se que 
esta ficha está preenchida bem legível. É importante que 
a ficha da inscrição no bloco esteja preenchida correta-
mente.  Queremos  assegurar a precisão da inscrição gra-
vada no bloco.  Uma prova ser-lhe-á enviada para verifi-
cação antes de ser enviada para a oficina de gravação . 
Forneça toda a informação pedida em cima para ser con-
tatado se precisarmos de esclarecimentos e para lhe envi-
ar a prova final. 

INFORMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 


