
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 grupo de Jovens. 

Grupo de Jovens: O nosso grupo de Jovens “Pedras 

Vivas” existe desde 1996 e aceita todos os jovens que 

receberam o Sacramento da Confirmação. Têm reuniões 2 

vezes cada mês de Setembro a Junho. Os Jovens são 

responsáveis pela organização da liturgia de cada 4º 

Domingo de cada mês onde também participam nas 

leituras e a fazer as coletas do ofertório da Missa. Os 

Jovens participam de vários eventos sociais durante o ano 

e prestam ajuda na comunidade como visitar o Asilo (lar) 

de idosos, servir a comida durante festas de angariação de 

fundos para a paróquia, ajudam na programação de 

homenagem no Dia das Mães e dos Pais, fazem uma 

bonita representação durante a Quaresma na Via Sacra, 

etc. Convidamos a todos os Jovens a partir dos 14 anos a 

juntarem-se ao grupo.   

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

 Intenção do Papa Francisco para o Mês de Março:  
Reconhecimento dos direitos das comunidades 
cristãs 
Pelas comunidades cristãs, em particular as que são 
perseguidas, para que sintam a proximidade de 
Cristo e para que os seus direitos sejam 
reconhecidos. 
 

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 e’ o 
seguinte:  

15 de Março- Renovação Carismática  
22 de Março- Legião de Maria   
29 de Março - Terço e Oração nas Famílias   
05 de Abril- Apostolado Coração de Jesus 
12 de Abril- Catequese  
19 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.  

-------------------------------------------------------------------- 
LISTA DE CADA FAMILIA COM FOTO 
A nossa paróquia estará oferecendo uma lista 
pictórica de cada família registrada na paróquia. O 
objetivo e’ de tentar conhecer melhor a nossa família 
paroquial ao ver as fotos de pessoas juntamente com 
os nomes delas. Isto terá a possibilidade de fazermos 
amizades e de envolver mais pessoas nos vários 
ministérios da paróquia.  
Este serviço profissional será grátis e recebera’ uma 
foto grande de 8”x10” grátis se participar. Tambem 
tem a oportunidade de comprar mais fotos de sua 
família se assim quiserem. Quem estiver interessado 
em participar por favor dei o seu nome no fundo da 
Igreja.  
--------------------------------------------------------------------- 
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 a’ venda no escritório da 
paroquia ou depois das Missas na sacristia. No ano 
passado uma pessoa ganhou $4,000.00. Quanto mais 
pessoas participarem, mais o valor do premio 
aumenta.  
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 09 de Março-     
+Domingo 10 de Março - João 
dos Santos Parracho e 
rezemos por membros da 
Irmandade de Fátima e 
Rogério Martins 
+Quarta-feira 13 de Março- 
João Grego 
+Sábado 16 de Março- 
Manuel Martins e rezemos 
por Maria Amelia Nunes 
+Domingo 17 de Março- João Capela e família e 
rezemos por Maria Celeste de Jesus e Rogério Martins 
------------------------------------------------------------------------ 

EXIBIÇÃO DE RELÍQUIAS SAGRADAS  
No Domingo dia 17 de Março, dia de São Patrício, 
nossa igreja receberá uma exibição especial 
chamada “Os Tesouros da Igreja”, na qual um 
ensinamento e exposição das Relíquias Sagradas 
serão oferecidos com mais de 150 relíquias, algumas 
com cerca de 2.000 anos. Uma apresentação será 
feita na nossa Igreja de Corpus Christi às 2:00 da 
tarde por Pe. Carlos Martins, Sacerdote dos 
Companheiros da Cruz. Por favor, consulte o site: 
www.treasuresofthechurch.com na internet para 
mais informações 
------------------------------------------------------------------------ 

MISSÃO PAROQUIAL  
“Nossa Missão Paroquial para 2019 será realizada de 
23 a 27 de março pelos Diáconos Eddie e Robert, que 
são altamente aclamados e talentosos contadores de 
histórias que entrelaçam a Bíblia com suas 
experiências e desafios pessoais, inspirando os 
outros em seu relacionamento e caminhada com o 
Senhor. O diácono Eddie Ensley já enviou uma cópia 
de seu livro para mim, “Encontrando Paz Interior: 
Aliviando o Stress e a Ansiedade Através da Oração”, 
23ª Publicaçao, 2017, que busca, como diz São Paulo, 
“a paz que excede todo entendimento, ”E como em 
meio a dificuldades,“ o Manso e Humilde pode nos 
pegar e nos atravessar pelos vales solitários ”. 
--------------------------------------------------------------------- 
Estarão as caixas do Rice Bowl as entradas da Igreja 

para ajudarmos as pessoas carentes espalhadas 

pelo mundo.  

 

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 

--------------------------------------------------------------------- 
EM PREPARAÇÃO PARA A CONSAGRAÇÃO A NOSSA 
SENHORA DE GUADALUPE 
A Diocese enviou a cada paróquia uma caixa com uma 
coleção de orações e pequenas imagens em 
preparação para a consagração de nossa Diocese a 
Nossa Senhora de Guadalupe em Dezembro deste ano. 
A nossa paróquia de Corpus Christi esta’ oferecendo a 
oportunidade a cada família, de receber esta caixa com 
orações e imagem peregrina em suas casas durante 
uma semana. Quem estiver interessado em recebe-la 
em sua casa, por favor ligue para o escritório da 
paróquia. 

--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 02 e 03 de Março 2019 
Coleta: $5,838.50 + $1,715.00 pelo correio 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

 

 


