
Para qualquer informação 

por favor contacte o 

escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

A secretaria Humbelina 
estará no escritório da 
paróquia para atender em 
Português, nas segundas-
feiras e quartas-feiras, das 
9:00 AM-3:00 PM e sextas-
feiras das 9:00AM-2:00PM.  
--------------------------------------------------------------------- 

GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE 
Todos somos convidados a participar e fazer parte 
destes grupos! Assim poderemos continuar a ser 
uma comunidade vibrante, mostrando o que há em 
nos’ de melhor para oferecer com a nossa 
diversidade e costumes diferentes. Neste boletim 
destacaremos o grupo do Apostolado do Sagrado 
Coração de Jesus.  
Nosso objetivo e' de renovar nossa Fé diante de 
Nosso Senhor Jesus Cristo Sacramentado e de ajudar 
os mais necessitados. Especialmente por volta das 
festas (holidays), procuramos oferecer a nossa ajuda 
aos necessitados da nossa comunidade.  
Nosso grupo se reúne todas as primeiras sextas-
feiras de cada mês, as 7 e meia da noite,  para 
recebermos a mensagem do Papa Francisco, dirigida 
a todos os Grupos de Apostolado, através da revista 
mensal  "Mensageiro".  
Também temos a presença do nosso Padre de língua 
Portuguesa, que através de sua palavra, 
podemos compreender melhor o objetivo da 
mensagem em pauta. 
Depois da reunião, assistimos a Santa missa e logo 
apos, a reza do santo terço do Santíssimo 
Sacramento juntamente com a Adoração ao 
Santíssimo. 
Todos estão convidados a participar do Apostolado 
Sagrado Coração de Jesus. O próprio Jesus nos 
convida! 
 
 
 
 

VIA-SACRA  
Durante a Quaresma teremos a oportunidade de 
participar na Via Sacra nas quartas-feiras as 7:30 PM 
com a Missa, e também nas sextas-feiras como do 
costume, mas sem Missa, com a exceção da 1ª sexta-
feira do mês que será celebrada a Missa como do 
costume. Em cada sexta-feira haverá um grupo 
responsável pela condução da Via Sacra que terá lugar 
na Igreja as 8:00 PM. O esquema dos grupos é o 
seguinte:  

29 de Fevereiro- Terço e Oração nas Famílias   
06 de Março- Irmandade de Fátima 
13 de Março- Apostolado Coração de Jesus 
20 de Março- Não haverá Via Sacra  
27 de Março - Legião de Maria   
03 de Abril- Catequese 
10 de Abril- (Sexta-Feira da Paixão)- Grupo dos 
Jovens  
Convidamos a todos os fiéis de participarem desta 
devoção tanto nas quartas-feiras como nas sextas-
feiras.  

--------------------------------------------------------------------- 

PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 06 de Março é a primeira sexta-
feira do mês e o nosso grupo do Apostolado Sagrado 
Coração de Jesus terá o seu encontro de oração às 
7:30 PM. Tambem haverá a Missa em Português as 
8:00 PM como é de costume, e a seguir á Missa 
haverá a Adoração do Santíssimo Sacramento. Todos 
estão convidados a fazer parte desta bonita e 
importante devoção ao Sagrado Coração de Jesus 
que tanto nos ama! 
++Nas primeiras sextas-feiras de cada mês na nossa 
paróquia há Adoração do Santíssimo Sacramento a 
partir das 3:00PM, confissões 6-6:30PM, Via Sacra 
durante a Quaresma as 6:30 em Inglês PM. A Missa 
em Latim segue às 7:00 PM.  
Todos os primeiros sábados de cada mês haverá 
confissões às 11:15- 11:30 AM e Missa em Latim ao 
meio dia. 
---------------------------------------------------------------------

Quem precisar do relatório das suas ofertas para a 

Igreja durante o ano 2019, para usar como 

comprovante para a preparação das taxas anuais, 

por favor entre em contacto com o escritório 

paroquial.  



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 29 de Fevereiro – 
Anthony Pereira  
+Domingo 01 de Março- 
António Costa Lucas e 
rezemos por Estéfano 
Pohlode 
+Quarta-feira 04 de Março- 
João Grego 
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus  
+Sábado 07 de Março- João 
Martins Capela e família  
+Domingo 08 de Março- Jorsino Zarco pais e sogros 
e rezemos por Sandro Feiteira e membros da 
Irmandade de Fátima 
--------------------------------------------------------------------- 

JANTAR DANÇANTE EM HONRA DE SÃO PATRÍCIO 

E SÃO JOSÉ 

Haverá um jantar dançante no Domingo 15 de 

Março, 2020 das 6:00-10:30PM nos salão da Igreja 

para festejar os dias de São Patrício e São José.  

Os ingressos serão vendidos depois de cada Missa ou 

no escritório paroquial. Adultos $20.00 e crianças de 

5 anos ou menos $5.00.  

Reservas por cada mesa de seis pessoas por $100.00.  

--------------------------------------------------------------------- 

Riffa 50/50 Estaremos a vender rifas de 50/50 para 

angariar fundos para a nossa Paroquia Corpus 

Christi. O preço e’ $10.00 por rifa e estão á venda no 

escritório da paroquia ou depois das Missas na 

sacristia. No ano passado uma pessoa ganhou 

$2,400.00. Quanto mais pessoas participarem, mais 

o valor do premio aumenta.  

Intenção do Papa Francisco para o Mês de Março:  
Intenção de oração pela evangelização – Os 

católicos na China 

Rezemos para que a Igreja na China persevere na 

fidelidade ao Evangelho e cresça na unidade. 

 

JEJUM E ABSTINÊNCIA DURANTE A QUARESMA 

Por ser um dia penitencial, o jejum e abstinência são 

obrigatórios, durante a Quarta-feira de Cinzas, como 

também na Sexta-feira Santa, para as pessoas 

maiores de 18 e menores de 60 anos. Fora desses 

limites, ou para pessoas com problemas de saúde, é 

opcional. Nesse dia, os fiéis podem ter uma refeição 

“principal” uma vez durante o dia. A abstinência de 

comer carne é obrigatória a partir dos 14 anos todas 

as sextas-feiras da Quaresma também.  

---------------------------------------------------------------------------- 
JEJUM NA QUARESMA INDICADO PELO PAPA 
FRANCISCO  

 Jejum de palavras negativas e dizer palavras 
bondosas 

 Jejum de descontentamento e encher- se de 
gratidão 

 Jejum de raiva e encher-se de mansidão e 
paciência 

 Jejum de pessimismo e encher-se de 
esperança e otimismo 

 Jejum de preocupações e encher-se de 
confiança em Deus  

 Jejum de queixas e encher-se com coisas 
simples da vida 

 Jejum de tensões e encher-se com orações 

 Jejum de amargura e tristeza e encher o 
coração de alegria 

 Jejum de egoísmo e encher-se com compaixão 
pelos outros 

 Jejum de falta de perdão e encher-se de 
reconciliação  

 Jejum de palavras e encher-se de silencio para 
ouvir os outros 

--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 22 e 23 de Fevereiro 2020 
Coleta: $5,317.00 + pelo correio: $1,030.00 
Segunda coleta para as taxas: $2,079.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
--------------------------------------------------------------------- 

Estarão as caixas do Rice Bowl as entradas da Igreja 

para ajudarmos as pessoas carentes espalhadas 

pelo mundo. 



 

 


