
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 
 
Somos todos convidados a participar e fazer parte 

dos vários Ministérios dentro da nossa paróquia, 

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 do 

Ministério de Musica/Grupo Coral. 

O Canto e a música são elementos muito 

importantes na celebração litúrgica. As Liturgias são 

verdadeiramente enriquecidas com o Ministério de 

Musica. O Grupo Coral Litúrgico dedica-se 

zelosamente ao louvor de Deus através do canto e 

musica, e dirige o canto da assembleia nas partes 

que a esta compete. A nossa comunidade de língua 

portuguesa tem dois coros um que serve aos 

Domingos (Português) e outro que serve aos 

Sábados (Brasileiro). Também temos um grupo 

infantil para ocasiões especiais. Se alguém tem voz 

para cantar e/ou que saiba tocar algum instrumento 

de música e gostaria de servir nas nossas liturgias, 

por favor dirigem-se aos líderes dos nossos coros e 

serão bem acolhidos. Estamos sempre precisando de 

mais membros. 

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

 

 

AGRADECIMENTO! 

Agradecemos a todos os organizadores e 

participantes da celebração da procissão das velas, 

coroação da imagem de Nossa Senhora, e reza do 

terço no passado fim-de-semana. Embora a chuva 

não permitiu que houvesse procissão pelas ruas, o 

evento foi muito bonito com a participação das 

crianças da primeira comunhão e profissão de Fé, e 

crianças vestidas de pastorinhos, e anjos. Obrigado 

aos nossos coros que animam as nossas celebrações 

com sua linda música e cantos. Agradecemos 

também a todos os que ofereceram doces para a 

confraternização depois do evento. Obrigado a 

todos! 

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

Aguardem a data para uma semana gratuita de 

Vacation Bible School (VBS)- Escola Bíblica durante 

as Férias.  

5 a 9 de agosto de 2019 - 9h-12h 

Envie seus filhos em uma aventura divertida e 
ruidosa (o tema deste ano)! Local: No salão da Igreja 
(espaço limitado). 
No Roar VBS, as crianças descobrem que mesmo que 
a vida se torne selvagem, Deus é bom. O rugido é 
conduzido com incríveis experiências de 
aprendizado bíblico que as crianças vêem, ouvem, 
tocam e até provam! Science-Fun Gizmos 
(engenhocas de ciências), jogos de tabuleiro, 
músicas bíblicas divertidas, e guloseimas saborosas 
são apenas algumas das atividades de destaque que 
ajudam a fé fluir para a vida real. 
Também convidamos todos os adultos e 
adolescentes que estão procurando uma 
oportunidade de ministrar aos nossos jovens para se 
inscreverem para fazer parte da equipe VBS deste 
ano. Contacto: corpuschristievm@gmail.com  
 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Maio: 
Pela evangelização: Para que, através do empenho 
dos próprios membros, a Igreja na África seja fermento 
de unidade entre os povos, sinal de esperança para este 
continente. 

mailto:corpuschristievm@gmail.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 18 de Maio- Albano 
Martins Costa e família e 
Almas do Purgatório   
+Domingo 19 de Maio – João 
Laranjeiro e rezemos por 
Maria Celeste de Jesus e 
Fernando Clemente 
+Quarta-feira 22 de Maio- 
José Zargo e rezemos por 
Rogério Martins 
+Sábado 25 de Maio- Euclides 
Mirassol e pais e rezemos por Lucinda Barbosa de 
Sousa e marido   
+Domingo 26 de Maio- Cesar Martins e pelas Almas do 
Purgatório 

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

Exposição De Milagres Eucarísticos Internacionais  

O Vaticano está oferecendo uma exposição de 

Milagres Eucarísticos de várias partes do mundo.   

Aguardamos mais detalhes para a exposição que terá 

lugar em 22 a 28 de Junho, 2019 na nossa Igreja de 

Corpus Christi.  

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

FOTOS PARA O DIRETÓRIO PAROQUIAL  

Pedimos a todos os coordenadores de cada 

Ministério ou grupo da nossa comunidade, de 

reunirem todos os membros de seu grupo ou 

ministério para tirar uma fotografia que irá ser 

publicada no diretório da nossa paróquia. Poderão 

usar o salão da paróquia, Igreja ou jardins á volta da 

Igreja. Precisamos das fotos até o dia 20 de Maio, 

2019. Por favor mandem a foto por (email) correio 

electrónico da paróquia que se encontra na capa de 

cada boletim: corpuschristichurch5@gmail.com. 

Agradecemos a vossa ajuda e participação.  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, &Tesouro 
Ofertório de 11 e 12 de Maio 2019 
Coleta: $5,117.00 + $918.00 pelo correio 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO IMACULADO 

CORAÇÃO DE MARIA EM WASHINGTON, NJ (BLUE 

ARMY SHRINE) 

Sábado dia 25 de Maio vários membros da nossa 
comunidade de língua portuguesa e redondezas, irão 
em peregrinação a pé ao Santuário de Nossa Senhora 
em Washington, NJ. Mantenhamos todos estes 
peregrinos nas nossas orações.  
Programação para 27 de Maio: 
9:30 am - Acolhida dos peregrinos que caminharam 
por vários dias das suas paróquias para o Santuário  
10:00 am – Procissão 
11:00 am – Santa Missa 
1:00 pm – Adoração do Santíssimo Sacramento  
Almoço/picnic     
3:00 pm – Rosário     
Pedimos a todos que irão participar das celebrações 
na segunda-feira que cumprem com as regras do 
Santuário como e’ de costume. 
--------------------------------------------------------------------- 
75º ANIVERSÁRIO DA PAROQUIA 
A nossa paróquia de Corpus Christi celebrará o nosso 
75º aniversário em 2019, concluindo com um jantar 
de gala em setembro. Para manter o custo dos 
ingressos do jantar mais baixos, ofereceremos 
espaço publicitário ou pessoal em nosso livreto 
Memorial. Se você, ou alguém que você conhece, é 
proprietário de uma empresa ou se gostaria de 
colocar um anúncio pessoal ou em memória de 
algum falecido ente querido, por favor consulte na 
internet a nossa página paroquial para obter 
informações e preços:  
https: //www.southrivercorpuschristi.org ou ligue 
para o escritório. Agradecemos a vossa generosidade 
e apoio.   
--------------------------------------------------------------------- 
A nossa Mãe do Ceu nos pede para rezar o terço.    
O Santo Rosário é uma das orações mais importantes 
para o fiel católico, que em um momento de 
verdadeira fé e conversão ora diante de Maria para 
que interceda diante de seu filho Jesus Cristo e de 
Deus. 
Mas mais do que um momento de oração por 
intercessão, orar o Santo Rosário é relembrarmos 
passagens importantes de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, e Nossa Senhora a Virgem Santíssima, que 
amam a humanidade incondicionalmente.  

http://www.southrivercorpuschristi.org/


   
 


