
Para 
atendimento em 
Português, por 
favor ligue para 
o escritório da 
nossa paróquia: 
732- 254-1800 
linha 15 em 
Português. 
 
HORÁRIOS DE 
ATENDIMENTO 
NO ESCRITÓRIO 
PAROQUIAL 
DURANTE ESTA 
FASE DA PANDEMIA 
Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até às 
quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM e Sextas-feiras 
das 9:00AM-2:00PM 
Atendimento em Português: terças-feiras das 
9:30AM-3:30PM e quintas-feiras das 11:00AM-
2:00PM 
Durante esta fase da pandemia, todos os assuntos 
serão tratados pelo telefone ou por apontamento. 
Deve usar máscara cada vez que vem ao escritório. 
Há uma caixa de correio ao lado da reitoria para 
quem precisar de deixar alguma correspondência ou 
envelopes. 

--------------------------------------------------------------------- 
Aleluia! Pai, nós Te damos graças pelo grande mistério 

da Páscoa. Nós Te louvamos e Te bendizemos pelo teu 

Filho Jesus, que os homens levaram à morte, mas que 

Tu ressuscitaste ao terceiro dia. 

Nós Te pedimos por todas as Igrejas, fundadas na fé dos 

Apóstolos, para que testemunhem no mundo inteiro que 

Jesus está vivo. 

Ressuscitados com Cristo, nós Te louvamos, Pai, pelo 

Cordeiro pascal, teu Filho, que renova a nossa velha 

terra numa primavera de vida e de luz e que nos renova 

a nós mesmos pela sua Páscoa. 

Nós Te pedimos pelos batizados e pelos jovens que, 

nestes tempos, renovam a sua profissão de fé. 

Deus nosso Pai, nós Te damos graças pela 

Ressurreição: a força do teu Espírito abriu o túmulo, 

o teu Filho levantou-se na luz deste dia eterno de 

Páscoa. 

Nós Te pedimos: abre os olhos do nosso coração, 

como fizeste ao discípulo que viu e acreditou, abre os 

nossos espíritos à compreensão das Escrituras.  
 

Amem. 
******************** 

 

O ministério de 

Evangelização está 

rezando a novena 

da Divina 

Misericórdia 

através do Zoom 

às 8:00 PM cada 

noite até o 

próximo domingo, 

dia da Divina 

Misericórdia.  

Contacto: Eliana- 

732-770-8245 

************** 
 

No próximo Domingo é o DOMINGO DA DIVINA 
MISERICÓRDIA. Várias paróquias da nossa 
Diocese oferecem celebrações especiais nesse 
Domingo.  

O Papa João Paulo II, em Maio de 2000, instituiu 
a Festa da Divina Misericórdia para toda a 
Igreja, decretando que a partir de então o 
segundo Domingo da Páscoa se passasse a 
chamar Domingo da Divina Misericórdia. 
Segundo os católicos, por meio desta apóstola 
da Misericórdia, a Irmã Faustina Kowalska, 
Jesus prometeu: "Neste dia, estão abertas as 
entranhas da minha Misericórdia. Derramo todo 
um mar de graças sobre as almas que se 
aproximam da fonte da Minha Misericórdia. A 
alma que se confessar e comungar alcançará o 
perdão das penas e culpas. Neste dia, estão 
abertas todas as comportas divinas pelas quais 
fluem as graças. Que nenhuma alma tenha 
medo de se aproximar de mim". 
---------------------------------------------------------------------
CARTAS DE RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 
Devem estar registrados na nossa paróquia em caso 
de precisarem cartas de recomendação ou quaisquer 
comprovantes para servirem de 
padrinhos/madrinhas. Por favor verifiquem se estão 
realmente registados na nossa paróquia. O pároco 
pede que estejam registrados e ativos (participantes 
da Missa e usarem os envelopes de oferta, para 
podermos comprovar que frequentam a Missa) por 
pelo menos 3 meses antes de pedirem cartas de 
recomendação ou comprovantes. Para servirem de 
padrinho/madrinha devem ter recebido os 
Sacramentos de Iniciação. Se são casados devem ter 
sido casados na Igreja Católica.  



 

INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 03 de Abril - Sábado 
Santo- Missa bilingue 
Domingo 04 de Abril - Pascoa 
+Quarta-feira 07 de Abril – Tios e 
Tias de António Soares e 
rezemos por José Seixeiro 
+Sábado 10 de Abril- João 
Laranjeiro e rezemos por Maria 
de Lurdes Gregório 
+Domingo 11 de Abril- Divina 
Misericórdia- Manuel Francisco Miliciano e 
rezemos por Sandro Feiteira e pelos membros da 
Irmandade de Fátima 
--------------------------------------------------------------------- 
BENFEITOR DA NOSSA PAROQUIA  
Um benfeitor com uma devoção especial às Almas do 
Purgatório, inscreveu todos os paroquianos vivos e 
falecidos de nossa Igreja de Corpus Christi em uma 
Memória Perpétua de 500 Missas / por mês / 6.000 
Missas por ano. Que Deus o abençoe 
abundantemente! 
Se alguém estiver interessado em divulgar a devoção 
de Santa Gertrudes ou devoção às almas do 
Purgatório, por favor contacte a paróquia para obter 
uma cópia da devoção. 
--------------------------------------------------------------------- 
ORAÇÃO DE SANTA GERTRUDES pelas almas do 
Purgatório 
 
Santa Gertrudes foi uma mística do século XIII que, 
muito tempo antes das aparições de Jesus a Santa 
Margarida Maria Alacóque, já recebeu a graça 
extraordinária de viver experiências místicas com o 
Seu Sagrado Coração. 
Em uma das visões místicas que teve ao longo da 
vida, Santa Gertrudes foi instruída por Jesus a fazer a 
seguinte oração sabendo que, a cada vez que ela a 
rezasse, Ele poderia libertar mil almas do purgatório: 
Eterno Pai, Ofereço-Vos o Preciosíssimo Sangue de 
Vosso Divino Filho Jesus, em união com todas as 
Missas que hoje são celebradas em todo o mundo; 
por todas as Santas almas do purgatório, pelos 
pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de 
toda a Igreja, pelos de minha casa e de meus 
vizinhos. Amém. 

 

APELO ANUAL DO BISPO 2021 
A sua doação para o Apelo Anual do Bispo impacta a 
vida de muitos e apoia ministérios vitais como a 
formação de nossos seminaristas e diáconos, 
evangelismo para os nossos jovens e adultos e 
programas para ajudar casais na preparação para o 
casamento. Nossos esforços contínuos na 
evangelização e catequese, na defesa da vida e da 
dignidade humana, e no ministério eficaz a pessoas 
de várias etnias e línguas dependem de sua 
generosidade. Além disso, $ 1,7 milhão foi reservado 
para nossas instituições de caridade católicas, que se 
dedicam a fornecer necessidades básicas e serviços 
de aconselhamento para aqueles que lutam com as 
adversidades da vida.  
Para saber mais sobre o impacto da sua oferta, 
assista ao vídeo do Apelo Anual do Bispo acessando 
https://diometuchen.org/BBA.  
--------------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco para o Mês de Abril: 

Intenção de oração universal –  Os direitos 

fundamentais 

Rezemos por aqueles que arriscam a vida lutando 

pelos direitos fundamentais nas ditaduras, nos 

regimes autoritários e até mesmo nas democracias 

em crise. 

--------------------------------------------------------------------- 
Horários do Escritório durante a Semana Santa  
O escritório estará fechado desde quinta-feira santa 
depois do meio-dia até terça-feira dia 6 de Abril ás 
9:00AM.   
- A equipe do escritório da paróquia e os Sacerdotes 

desejam a todos uma santa e abençoada Pascoa 

com a Proteção de Deus!  

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

Os resultados dos ofertórios serão publicados no 

próximo boletim. 
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