
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 
nós 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! 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Dezembro: 
Universal: Para que cada país tome as medidas 
necessárias para fazer do futuro dos mais jovens uma 
prioridade, sobretudo daqueles que estão a sofrer. 

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL / PREPARAÇÃO PARA O 
NATAL 
A celebração penitencial será sexta-feira dia 13 de 
Dezembro, 2019 as 6:30 PM. Estarão alguns padres 
a ouvir confissões. Para confissões em Português por 
favor procurem o Pe. Roberto.  
Reconciliação com Deus e o próximo deve fazer parte 
da nossa preparação para o Natal. Meditando a 
chegada de Cristo, que veio no Natal e que vai voltar 
no final da História, devemos buscar o 
arrependimento dos nossos pecados e preparar o 
nosso coração para o encontro com o Senhor. Para 
isso, nada melhor que uma boa Confissão, bem feita. 
É uma oportunidade de meditarmos em nossa fé; 
nossa opção religiosa por Jesus Cristo; nosso amor e 
compromisso com a Santa Igreja Católica – instituída 
por Ele para levar a salvação a todos os homens de 
todos os tempos.  
------------------------ 
Procuramos prepararmo-nos espiritualmente 
também fazendo a Novena do Natal em grupos ou 
em família. Poderão procurar os livros na sacristia, 
com a Ceu Santos ou ligar para o escritório paroquial.  
--------------------------------------------------------------------- 
Evento festivo para Crianças  
No Sábado 14 de Dezembro 2019 das 11am -2pm no 
Raymour & Flanigan Midstate Mall, East Brunswick 
(perto do Shop-rite), haverá uma composição 
variada de eventos festivos para crianças.  
Entrada grátis. Inclui trabalhos artesanais infantis 
com temas de natal, foto com Santa Claus 
começando as 12:30pm, petiscos, música da época 
de Natal depois da 1pm.  
Também haverá á venda doces caseiros. 
--------------------------------------------------------------------- 
Noite de filme para crianças de 5-12 anos de idade 
terá lugar na sexta-feira 20 de dezembro, 2019 no 
salão da Igreja das 7-9-30pm. O nome do filme e’ 
“Wonder”. Pizza, bebida batata frita, biscoito será 
servido. Custo: $5  
Quem estiver interessado por favor registe as vossas 
crianças pelo telefone 732-770-8245 ou email: 
corpuschristievm@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------- 
Por favor contacte o escritório paroquial se não 
quiserem o vosso nome, moradia, e número de 
telefone ou foto publicado na nossa diretoria 
paroquial. Obrigado 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 07 de Dezembro - 
Delmar André 
+Domingo 08 de Dezembro- 
Manuel Clemente e esposa, 
membros da Irmandade de 
Fátima e Sandro Feiteira 
+Quarta-feira 11 de 
Dezembro- Claudino da 
Rocha 
+Sábado 14 de Dezembro- 
João e Ana Pacheco 
+Domingo 15 de Dezembro- João Domingues Grego 
e rezemos Rogério Martins 
--------------------------------------------------------------------- 
Na próxima quarta-feira dia 18 de Dezembro não 
haverá missa às 7:30 PM. A intenção e orações que 
estavam marcadas para esse dia foram mudadas 
para o Dia de Ano Novo- Solenidade da Mãe de Deus, 
que será celebrada às 11:30 AM.  
--------------------------------------------------------------------- 
ÁRVORE DE NATAL PARA OS NECESSITADOS  
O grupo do Apoio Social juntamente com o grupo do 
São Vicente de Paulo estarão a recolher ofertas de 
cartões monetários para ajudar os carentes. Estarão 
árvores de Natal na Igreja, ornamentadas de postais 
com pedidos de ofertas. Quem poder participar por 
favor retire o postal que quiser e levem ao 
supermercado que corresponde, para comprar e 
ativar o gift card (cartão monetário). Depois poderão 
depositar na caixa de ofertas ao lado da árvore 
durante a nossa Missa. Os ornamentos que 
correspondem a nossa comunidade, são marcados 
com o nome “Apoio Social” á frente e tem um 
emblema (sticker) e uma fita vermelha, mas cada um 
pode levar qualquer um que quiser. Será até o Natal.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertorio de 23 e 24 de Novembro 2019 
Coleta: $4,676.00 + pelo correio $1,090.00 
Taxas para a Diocese: $1,737.00+ $397.00 
 
Ofertório de 30 Novembro e 01 de Dezembro 2019 
Coleta: $4,807.50 + pelo correio $1,028.00  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 

O MISTERIOSO MANTO DA VIRGEM DE GUADALUPE, 
NO MÉXICO 
No dia 7 de maio de 1979 o prof. Phillip Serna 
Callahan, biofísico da Universidade da Flórida, junto 
com especialistas da NASA, analisaram a imagem. 
Eles queriam saber se a imagem é uma fotografia. 
Para a surpresa da equipe, a imagem não era uma 
fotografia, pois não há impressão no tecido. Eles 
tiraram mais de 40 imagens em infravermelho para 
verificar mais a fundo a pintura. Constataram que a 
imagem não está colada ao manto, mas se encontra 
3 décimos de milímetro distante da tilma. Verificaram 
também que, ao aproximar os olhos a menos de 10 
cm da tilma, não se vê a imagem ou as cores dela, 
mas só as fibras do manto. 
Talvez o que mais intriga os cientistas sobre o manto 
de Nossa Senhora de Guadalupe são os olhos dela. 
Em 1929 o fotógrafo Alfonso Marcué Gonzalez 
descobriu uma figura minúscula no olho direito, 
desde então não cessam de aparecer as surpresas. 
Os olhos da imagem são muito pequenos e as 
pupilas deles, naturalmente são ainda menores. 
Nessa superfície de apenas 8 milímetros de diâmetro 
aparecem nada menos de 13 figuras! 
José Aste Tonsmann, engenheiro de sistemas da 
Universidade de Cornell e especialista da IBM no 
processamento digital de imagens, dá três motivos 
pelos quais essas imagens não podem ser obra 
humana: 
1. Porque elas não são visíveis para o olho humano, 
salvo a figura maior, de um espanhol. Ninguém 
poderia pintar silhuetas tão pequenas; 
2. Não se consegue averiguar quais materiais foram 
utilizados para formar as figuras. A imagem da 
Virgem não está pintada e ninguém sabe como foi 
estampada no manto de Juan Diego; 
3. As treze figuras se repetem nos dois olhos. E o 
tamanho de cada uma delas depende da distância do 
personagem em relação ao olho esquerdo ou direito 
da Virgem. 
Esse engenheiro ficou seriamente comovido ao 
descobrir que, assim como os olhos da Virgem 
refletem as pessoas diante dela, os olhos de uma das 
figuras refletidas, a do bispo Zumárraga, refletem por 
sua vez a figura do índio Juan Diego abrindo sua 
tilma e mostrando a imagem da Virgem. Este 
fenômeno só é possível em olhos de pessoas vivas. 
Qual o tamanho desta imagem? Um quarto de 
mícron, ou seja, um milímetro dividido em quatro 
milhões de vezes. Quem poderia pintar uma figura de 
tamanho tão microscópico? Mais ainda, no século 
XVI. 

 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós!  
 



 
 

 

 


