
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 da Irmandade de Fátima. 
 
A Irmandade de Fátima existe desde 1984 e 
actualmente conta com 18 membros activos. É um 
grupo importante para a divulgação da mensagem 
central de Nossa Senhora do Rosário de Fátima: 
Conversão, Penitencia, e oração. A Irmandade se 
reúne cada segundo domingo do mês antes da Missa 
as 11h para a reza do terço. A liturgia dessa Missa é 
coordenada pelos membros da Irmandade de 
Fátima, assim como as bonitas procissões de Maio e 
Outubro. Devemos honrar a Nossa Senhora como 
Mãe de Deus e que tanto nos ama! Quem quiser 
inscrever-se como membro da Irmandade por favor 
entre em contacto com a Presidenta do grupo, Céu 
Santos ou com a secretaria da Paroquia. Todos são 
convidados a ser membros da Irmandade de Nossa 
Senhora! 
--------------------------------------------------------------------- 

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. 

 

A IMENSA FELICIDADE DO PARAÍSO CELESTE 

São Paulo declara aos coríntios ter sido arrebatado 

ao Céu, em certo momento de sua vida, onde ouviu 

o que era impossível transmitir e menos ainda 

explicar: “foi arrebatado ao Paraíso e lá ouviu 

palavras inefáveis, que não é permitido a um homem 

repetir” (II Cor 12, 4). 

De fato, para os místicos torna-se difícil externar 

suas experiências interiores, e daí bem podemos 

compreender o quanto faltaram a São Paulo os 

termos de comparação para relatar o que com ele se 

passara, pois, segundo o que ele mesmo havia dito 

anteriormente: “os olhos não viram, nem os ouvidos 

ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são 

os bens que Deus tem preparado para aqueles que O 

amam” (I Cor 2, 9). Essa é a maravilha que nos 

aguarda no momento de ingressarmos na vida 

eterna. E esse deve ter sido um considerável motivo 

para São Paulo perseverar até a hora de seu martírio, 

apesar de ter ele visto então apenas reflexos do 

Absoluto que hoje contempla face a face. 

Consideremos em profundidade — até onde pode 

alcançar nossa inteligência fortalecida pela fé — qual 

será a essência de nossa felicidade quando 

ingressarmos na visão beatífica. 

O Céu, por si só, é uma enorme manifestação da 

bondade de Deus, um riquíssimo tesouro de 

felicidade que Ele nos promete e um poderoso 

estímulo para aceitarmos com amor as cruzes 

durante nossa existência terrena. Confiemos nessa 

promessa com base nas garantias da Transfiguração 

do Senhor e peçamos à Mãe da Divina Graça que 

bondosamente nos auxilie com os meios 

sobrenaturais a chegarmos incólumes, decididos e 

seguros ao bom porto da eternidade: o Céu. 

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

Estarão as caixas do Rice Bowl as entradas da Igreja 

para ajudarmos as pessoas carentes espalhadas 

pelo mundo. 

 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+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  
+Quarta-feira 11 de Março- 
João Grego e rezemos por 
Daniel dos Santos Oliveira 
+Sábado 14 de Março- 
Fernando Clemente 
+Domingo 15 de Março- Rogério Martins e João 
Laranjeiro 
--------------------------------------------------------------------- 

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.  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 29 de Fevereiro e 01 de Março 2020 
Coleta: $5,371.50 + pelo correio: $802.50 
Coleta de quarta-feira de cinzas: $2,182.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
 

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:  
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.  
--------------------------------------------------------------------- 

VENDA DE PÃO/ IRISH SODA BREAD BAKE SALE 

Haverá venda de pão a moda Irlandesa no Domingo 

dia 15 de Março depois das Missas das 8:30AM e 

10:00AM. O custo de cada pão e $6.00 ou 2 por 

$10.00. Quem estiver interessado em comprar deve 

fazer a sua encomenda antes de segunda-feira dia 11 

de Março.  

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

Memorializaçao de Bancos da Igreja  

Para quem estiver interessado em fazer uma oferta 
para a Igreja para ajudar na despesa de renovação das 
joelheiras e bancos da igreja, poderão faze-lo em 
memória de um ente querido falecido ou em nome de 
sua família. A oferta é $500.00 (poderá fazer 
pagamentos parcelados). Para aqueles que já enviaram 
nomes e bancos designados, uma confirmação por 
escrito sobre a ortografia exata (as palavras) e a 
localização do banco serão enviadas a você nas 
próximas semanas. 
------------------------------------------------------------------------ 
O Grupo de Jovens Pedras Vivas estará a vender 

feijoada á transmontana no dia 22 de Março por 

$15.00 por dose. Será preparado no Clube mas á 

venda no salão da Igreja.  



 


