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 segundasfeiras e quartas-feiras, das
9:00 AM-3:00 PM e sextas-feiras das 9:00AM2:00PM.
--------------------------------------------------------------------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 Ministério de Catequese.
Uma das figuras mais importantes na vida de todos
os dias de nossas paróquias e dioceses é,
certamente, a do catequista.
Alguns leigos sentem-se chamados interiormente
por Deus, a assumirem tarefa de catequistas. A Igreja
suscita e distingue esta vocação divina, e lhe confere
a missão de catequizar. Desta forma, o Senhor Jesus,
mestre e formador dos discípulos, convida homens e
mulheres de uma maneira especial, a segui-lo. Este
chamado pessoal de Jesus Cristo e a relação com ele
são o verdadeiro motor da ação do catequista. O
catequista precisa ter vocação para esse ministério,
ele é chamado e convocado; não se trata apenas do
ministério do catequista de crianças em vista do
sacramentos, mas também de adultos na preparação
para que seus filhos recebam o Baptismo,
catecúmenos, etc. Além de pessoas consagradas na
vida religiosa, os leigos catequistas vivendo no
coração da família, são pessoas mais habilitadas a
serem formadores da fé. Na nossa comunidade
estamos sempre precisando de catequistas. Se
houver alguém que se sente chamado a servir a
Igreja de Deus como catequista, por favor dirija-se a
coordenadora da catequese, a Sra. Rosa Fernandes.

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.
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
------------------------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 8:00PM
------------------------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

INTENÇÕES DAS MISSAS
+Sábado 16 de MarçoManuel Martins e rezemos
por Maria Amelia Nunes
+Domingo 17 de Março - João
Capela e família e rezemos
por Manuel Martins, Maria
Celeste de Jesus, e Rogério
Martins
+Quarta-feira 20 de MarçoJosé Zargo
+Sábado 23 de MarçoEuclides Mirassol e pais, e rezemos por Paulo Martins
+Domingo 24 de Março- Rosa Nogueira Sarabando
--------------------------------------------------------------------MISSÃO PAROQUIAL
“Nossa Missão Paroquial para 2019 será realizada
nos dias 23 a 27 de março pelos Diáconos Eddie
Ensley e Robert Herrmann, 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.
Os temas que eles irao apresentar são:
+Como lidar com as mágoas da vida ao deixar que
Deus nos cure no silêncio da oração.
+ Maria, nosso modelo de oração e discípulo nos
aponta para Jesus, ressurreição e nova vida após a
morte. Veja como o exemplo dela pode nos mostrar
o caminho através do vale das lágrimas até a
verdadeira alegria cristã.
+ Reconciliação em Relacionamentos: Quando Deus
perdoa ele também esquece. Aprenda a superar a
amargura, ao encontro da reconciliação e a paz.
+ Aprendendo a Orar Novamente: Descobrindo a
Fonte da Vida Cristã.
--------------------------------------------------------------------RIFA 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.
---------------------------------------------------------------------

NORMAS BÁSICAS PARA O JEJUM NA QUARESMA
Jejum: as normas sobre o jejum são obrigatórias
entre os 18 e os 59 anos- fazer apenas uma refeição
completa durante o dia e, caso haja necessidade,
tomar duas outras pequenas refeições que não
sejam iguais em quantidade à habitual ou completa.
Grávidas e doentes estão dispensados.
Abstinência: deixar de comer carnes. Permite-se o
uso de ovos, laticínios e gordura. A abstinência de
carne são obrigatórias a partir dos 14 anos de idade
exceto para as gravidas, idosos e doentes.
Quarta-feira de Cinzas e Sexta-feira Santa da Paixão
do Senhor: jejum e abstinência obrigatórios.
Sextas-feiras da Quaresma: jejum e abstinência
recomendados.
--------------------------------------------------------------------South River Knights of Columbus Council # 3001
convida a participar do seu 1º Jantar anual em honra
de São José, Domingo dia 24 de Março, 2019 na 31
Reid Street, South River a partir da 1 PM – 4 PM
depois da procissão e novena que começa ao meio
dia. Será servido spaghetti, bolos de carne, salsichas,
salada, pão, sobremesa, chá e café. Ingressos a’
venda na entrada ou chame para (908) 227-0834
para mais informações: $15 por adulto e $5 por
criança ate’ 10 anos de idade.
--------------------------------------------------------------------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.
--------------------------------------------------------------------Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro
Ofertório de 09 e 10 de Março 2019
Coleta: $5,518.00 + $820.00 pelo correio
Quarta-feira de Cinzas: $1,967.00
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e
sacrifício!

