
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 Legião de Maria.  
“Quem e’ esta que avança como a Aurora, Formosa 
como a Lua Brilhante, como o Sol em Ordem de 
Batalha.” Este grupo existe desde 11 de Julho de 
1994, onde se reúne semanalmente (sempre as 
segundas – feiras as 7h na nossa sala) Um grupo que 
depois de 3 meses em prova fazem os votos de 
serem soldados de Maria para ajudar 
Espiritualmente aquém necessitar, visitando, e 
principalmente com a reza do terço todos os Sábados 
as 6h onde se leva a imagem de Nossa Senhora das 
Graças a visitar essa família por toda a semana. Está 
aberto a todos os que queiram participar. Todos 
estão convidados a fazer uma visita nas segundas as 
7h da noite na nossa sala em baixo da Igreja. 
--------------------------------------------------------------------- 
A PARÓQUIA SÃO JOÃO PAULO II CELEBRA A FESTA 
EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS MÁRTIRES 
Local: Igreja Nsa. Sra. do Rosário de Fátima  
* 188 Wayne Street, Perth Amboy, NJ 
Sábado 27 e Domingo 28 de Abril 

--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Abril: 
Universal: Pelos médicos e pelo pessoal humanitário 
presentes em zonas de guerra, que arriscam a 
própria vida para salvar a dos outros.  

APOIO SOCIAL- AJUDA PARA OS CARENTES 
O nosso grupo do Apoio Social está recolhendo 
ofertas de comida e certificados para o Shop-Rite 
para a Pascoa para famílias carentes de nossa 
comunidade. Comidas empacotadas ou enlatadas 
poderão ser deixadas na pequena sala- Usher’s 
Closet- á entrada principal da Igreja com o nome 
Apoio Social, ou de preferência, durante as nossas 
Missas em Português no Sábado ou Domingo.    
Cartões monetários do Shop-Rite- (Shop-Rite gift 
certificates) também serão bem recebidos e poderão 
ser entregues ao Sr. Manuel Labrego ou qualquer 
membro do Grupo de Apoio Social. 
--------------------------------------------------------------------- 
MISSA POR ALMA DO PE. JOHN BRUNDAGE- 1º MÊS  
Na terça-feira dia 16 de Abril, 2019 haverá uma 
Missa em Inglês por Alma do Pe. John Brundage, 
pastor anterior da Igreja Corpus Christi. A Missa será 
celebrada as 6:30PM na nossa Igreja de Corpus 
Christi. Dai-lhe Senhor o eterno descanso! 
--------------------------------------------------------------------- 
VIA-SACRA  
Quartas-feiras as 7:00 PM antes da Missa em 
Português, e sextas-feiras as 8:00PM com os grupos 
escalados para a condução da Via-Sacra.  
19 de Abril- (Sexta-Feira da Paixão)- Grupo dos 
Jovens   
*A Via-Sacra na sexta-feira Santa em Português terá 
lugar as 5:00PM conduzida pelo Grupo dos Jovens. 
Logo a seguir continuaremos com a celebração da 
sexta-feira da Paixão em Português as 6:00PM. 
--------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO DOS PEREGRINOS AO SANTUÁRIO EM 
WASHINGTON, NJ. 
Na segunda-feira dia 15 de Abril haverá uma reunião 
as 8:00 PM no salão da Igreja Corpus Christi, para os 
que estão interessados a participar da peregrinação 
a pé ao Santuário de Nossa Senhora em Washington, 
NJ. nos dias 25, 26, e 27 de Maio 2019. Os nomes dos 
interessados poderão ser dados no dia da reunião. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 06 e 07 de Abril 2019 
Coleta: $5,668.00 + $1,885.00 pelo correio 
Segunda coleta para o Ministério Social: $728.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 13 de Abril- Albano 
Martins Costa e família, 
rezemos por Maria Amelia 
Nunes e Almas do Purgatório 
+Domingo 14 de Abril - 
Manuel Francisco Miliciano e 
rezemos pelos membros da 
Irmandade de Fátima, 
Rogério Martins e Sandro 
Feiteira  
+Quarta-feira 17 de Abril- 
José Zargo e rezemos por António Maria e Florinda dos 
Santos e Almas do Purgatório 
+Sábado 20 de Abril- Vigília da Pascoa, Missa Bilíngue 
+Domingo 21 de Abril- Pascoa  
------------------------------------------------------------------------ 

RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA IGREJA 
Se houver alguém interessado em contribuir com a 
restauração dalgum banco da Igreja, por favor 
contacte o escritório paroquial. Terá a possibilidade 
de escolher um banco e uma placa será colocada no 
banco com o seu nome ou em memória dalgum ente 
querido falecido.  
--------------------------------------------------------------------- 
CORPUS CHRISTI POCKETBOOK BINGO 
Na sexta-feira dia 26 de Abril, 2019 haverá um bingo 
de bolças de mulher para angariação de fundos para 
o aniversário da paróquia. Durante este evento 
também terão o sorteio da rifa 50/50. Quem ainda 
não comprou uma rifa e gostaria de participar, pode 
procurar no escritório paroquial. Os ingressos para 
este evento estão a venda no escritório da paróquia. 
O custo de cada ingresso e’ $10.00. 
--------------------------------------------------------------------- 
YARD-SALE/ FEIRA 
O Ministério de Evangelização estará aceitando 
ofertas de vários objetos (brinquedos, roupas de 
criança, coisas de casa, etc.) para venderem na Feira 
–Yard Sale- no Sábado 18 de Maio, (ou dia 25 de 
Maio em caso de mau tempo). As pessoas de 
contacto: Eliana Neyra- 732-770-8245, Ann Marie 
Lento-732-589-1576, ou por email para: 
corpshritievm@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

A Festa Anual do Dia de Ramos este ano está sendo 
programada para o dia 23 de Junho, dia de Corpus 
Christi (Corpo de Deus), logo depois da procissão que 
terminará por volta do meio dia e meio. A festa será 
no Clube Português de South River. Mais informações 
serão dadas nos próximos boletins.  
--------------------------------------------------------------------- 
ESQUEMA DE CELEBRAÇÕES E DEVOÇÕES DURANTE 
A QUARESMA e PASCOA 
VIA-SACRA  
Quartas-feiras as 7:00 PM antes da Missa em 
Português, e sextas-feiras as 8:00PM com os grupos 
escalados para a condução da Via-Sacra.  
-------------------------- 
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA  
Quartas-feiras depois da Missa das 5:00PM em Inglês 
e todas as primeiras Sextas-feiras do mês das 3:00 
PM – 7:30 PM e depois da Missa as 8:00 PM em 
Português. 
------------------------- 
Celebração Penitencial (Confissões) em Inglês 
Domingo, 7 de Abril 2019 as 7:00 PM 
------------------------- 
DIA DE RAMOS- 14 de Abril 
Vigília: 13 de Abril: 5PM (Inglês) e 7:30PM 
(Português)  
Domingo 14 de Abril: 8:30 AM, 10:00 AM e  
11:45 AM – Português e 5PM em Inglês 
------------------------- 
QUINTA-FEIRA SANTA- 18 de Abril, 2019 
Celebração bilíngue as 7:00 PM com Adoração ao 
Santíssimo Sacramento ate a’ meia-noite.  
-------------------------  
SEXTA-FEIRA SANTA- 19 DE ABRIL, 2019- 
CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR 
12:00PM em Inglês- Via- Sacra 
3:00 PM em Inglês  
6:00 PM em Português com a Via- Sacra dos Jovens 
em Português as 5:00PM  
------------------------- 
SÁBADO SANTO- VIGILA DA PASCOA-20 DE ABRIL 
12:00PM Bênção da comida Pascal  
8 PM -Celebração da Santa Missa- Vigília Pascal 
Bilingue 
------------------------ 
PASCOA- 21 DE ABRIL, 2019 
8:30 AM, 10:00 AM (Inglês) e 11:30 AM – Português  
 

mailto:corpshritievm@gmail.com


 
 
 


