
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 Ministério 

do Apoio Social. 
“Se não tiver caridade nada sou” (1 Cor 13, 2) 
A nossa comunidade tem um Grupo de Apoio Social 
que ao longo dos anos tem ajudado algumas famílias 
mais carentes da nossa comunidade. Prestam ajuda 
em forma de ofertas de alimentação, agasalho, e 
também quando tem fundos suficientes ajudam a 
pagar as contas dos serviços de utilidade como por 
exemplo, eletricidade, gaz, agua. Além de assistência 
material, também tentam encaminhar as famílias 
necessitadas a organizações maiores que possam 
oferecer ajuda que necessitam. O Ministério angaria 
fundos para ajudar os mais carentes, através de 
coletas no primeiro sábado e domingo do mês e 
alguns eventos durante o ano.  
Entre as qualidades requeridas para o trabalho 
voluntário, salientam-se o espírito de serviço, a 
disponibilidade para os outros, a solidariedade, o 
sentido de responsabilidade e do trabalho em 
equipa. A nossa comunidade de língua Portuguesa 
tem tido pessoas dedicadas a este muito importante 
Ministério. Que Deus os abençoe abundantemente 
por tudo o que têm feito e continuam a fazer pelos 
mais carentes! Quem estiver interessado em fazer 
parte deste Ministério por favor dirija-se ao Sr. 
Manuel Labrego. 
 

Exposição De Milagres Eucarísticos Internacionais  
O Vaticano está oferecendo exposições e 
apresentações de Milagres Eucarísticos de várias 
partes do mundo para serem exibidos em várias 
paróquias.  
A nossa paróquia estará oferecendo as exposições 
nos seguintes dias:  
Sábado, 22 de Junho – 4- 10 PM  
Domingo, 23 de Junho – 9:30 AM- 8:00 PM 
Segunda-feira, 24 de Junho – 8:30-10:30 AM  
Haverão apresentações depois de cada Missa de 22 
e 23 de Junho e depois da Missa das 7:30AM de 24 
de Junho.  
Tambem haverão exposições e apresentações do 
Santo Sudário e túnica e algumas da Relíquias da 
Paixão de Jesus, Nosso Senhor nos seguintes dias: 
Exposições:  
Terça-feira 25 de Junho: 8:30-11 AM e 4-9 PM  
Quarta-feira 26 de Junho: 4-9 PM 
Apresentações: 
Terça-feira 25 de Junho: 8:30 AM e 6:30 PM 
Quarta-feira 26 de Junho: 6:30 PM  
--------------------------------------------------------------------- 
ORDENAÇÃO DIACONAL E ALMOÇO  
 
Com gratidão anunciamos a ordenação ao 
Diaconado do Sr. Kevin O’Brien pelo nosso Bispo de 
Metuchen James Checchio, no Sábado dia 15 de 
Junho 2019 às 10:30 AM, na Catedral de São 
Francisco de Assis em Metuchen. Por favor 
mantenhamos o Kevin em nossas orações.  
No Domingo dia 16 de Junho 2019, a nossa 
comunidade paroquial celebrara’ a Ordenação 
Diaconal do Kevin com uma Missa bilíngue as 10:30 
AM seguida por um almoço no salão da Igreja.  
Para melhor planear este almoço precisaremos de 
ter uma ideia de quantas pessoas irão almoçar 
connosco. Por favor preenche o talão no boletim e 
coloque no cesto de ofertório ou leve para o 
escritório antes do dia 10 de Junho. Obrigado!   
--------------------------------------------------------------------- 
Número de pessoas: __________ 

Nome: ____________________________________ 

Número de telefone: _________________________ 

 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 01 de Junho- João 
Laranjeiro 
+Domingo 02 de Junho - João 
Grego e rezemos por António 
Costa Lucas e Cecília Luz 
+Quarta-feira 05 de Junho- 
Almas do Purgatório   
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus 
+Sábado 08 de Junho- 
Fernando Clemente e Almas 
do Purgatório e rezemos pela família Sequeira 
+Domingo 09 de Junho- Sandro Feiteira e Irmandade 
de Fátima  
--------------------------------------------------------------------- 
DIRETÓRIO PAROQUIAL  

A nossa paróquia está a organizar um álbum com 

uma lista de cada família registrada na paróquia. Este 

álbum será o diretório paroquial. A lista contem o 

nome, morada e número de telefone de cada 

paroquiano, com a opção de juntar também uma 

foto da família. 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. 

Por favor contacte o escritório paroquial se não 

quiserem o vosso nome, moradia, e número de 

telefone ou foto publicado na nossa diretoria 

paroquial.  

--------------------------------------------------------------------- 
PALESTRA SOBRE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 

Na sexta-feira dia 14 de Junho 2019 as 7:00 PM na 

nossa Igreja de Corpus Christi, haverá uma palestra 

apresentada pelo Padre Jack O’Kane sobre a Nossa 

Senhora de Guadalupe. Todos estão convidados a 

participar.  

--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Junho: 
Pela evangelização: Pelos sacerdotes, para que, com 
a sobriedade e humildade da sua vida, se empenhem 
numa solidariedade ativa para com os mais pobres. 
 

JANTAR ANUAL  
O nosso Jantar Anual que costuma ter lugar no dia de 
Ramos foi adiado para o dia do Corpo de Deus este 
ano. Será realizada no dia 23 de Junho a 1:00 PM no 
Clube Português de South River. Por favor consultem 
o cartaz para mais informações. Contamos com a 
vossa participação!  
--------------------------------------------------------------------- 
JUNHO é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Uma 
devoção que começou por volta do ano 1620 quando 
Jesus a pediu a Santa Margarida Maria Alacoque. Foi 
divulgada no mundo por São Cláudio de La 
Colombiere, que era diretor espiritual da Santa. Era 
um tempo em que havia uma perigosa heresia 
chamada jansenismo, que impedia os católicos de 
Comungarem com frequência e incutia medo de 
Deus nas pessoas. A devoção ao Sagrado Coração 
quer mostrar um Jesus humano, misericordioso, 
pronto a perdoar como o Pai do filho pródigo; e que 
encoraja a participação na Adoração a Eucaristia e a 
receber a Sagrada Comunhão na primeira sexta-feira 
de cada mês. Conhecemos a bela Ladainha do 
Sagrado Coração de Jesus e inúmeras orações 
compostas pelos santos. 
--------------------------------------------------------------------- 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 07 de Junho e’ a primeira sexta-
feira do mês e o grupo do Apostolado Sagrado 
Coração de Jesus terá o seu encontro de oração as 
7:30 PM. Tambem haverá a Missa as 8:00 PM como 
e’ de costume, e a seguir a Missa haverá a Adoração 
do Santíssimo Sacramento. Todos estão convidados 
a fazer parte desta bonita e importante devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus que tanto nos ama! 
Também haverá Adoração do Santíssimo 
Sacramento durante o dia das 3:00 PM – 7:30 PM. 
Venham visitar Jesus!  
--------------------------------------------------------------------- 
Convidamos a todos para virem rezar o terço as 
11:00 AM no próximo domingo dia 09 de Junho, 
juntamente com os membros da Irmandade de 
Fátima.   
--------------------------------------------------------------------- 
Por favor consultem as páginas do boletim em Inglês 
para obter o resultado da coleta anterior.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


