
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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Quem estiver interessado em ir á Festa do 75º 
Aniversario da paróquia por favor preencha o talão 
na página seguinte e devolva ao escritório ou 
coloque no cesto de ofertório durante a Missa.  
---------------------------------------------------------------------
HORÁRIOS DE VERÃO NO ESCRITÓRIO PAROQUIAL  
A partir do dia 05 de Julho até dia 30 de Agosto, o 
escritorio paroquial estará fechado nas sextas-feiras. 
Assistência em Português será nas segundas-feiras e 
quartas-feiras das 9AM-3PM. Em Setembro os 
horarios e dias voltaram para os horarios e dias 
habituais. 
--------------------------------------------------------------------- 
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  

INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 20 de Julho- Manuel 
Martins e rezemos por Lucinda 
Barbosa de Sousa e marido 
+Domingo 21 de Julho- José 
Zargo e rezemos por Manuel 
Lucas Novo pais e sogros 
+Quarta-feira 24 de Julho- 
Euclides Mirassol e pais 
+Sábado 27 de Julho- Albano 
Martins Costa e família e 
rezemos por Manuel Semião  
+Domingo 28 de Julho- Silvina Santos e esposo e rezemos 
por Cesar Martins  

--------------------------------------------------------------------- 
BOAS FÉRIAS -Estamos no tempo de férias e muitos 

vão viajar para visitar os seus parentes e amigos em 

diferentes partes do mundo. A todos desejamos 

boas viagens e bom descanso. Não devemos 

esquecer  a participação nas missas dominicais, em 

qualquer lugar do mundo onde se encontramos. 

Lembramos também a nossa oração diária e a vida 

sacramental (confissão, Comunhão). Devemos 

procurar visitar também os lugares sagrados como 

por exemplo os Santuários (em Fátima, em 

Aparecida ou outros) e não devemos esquecer de 

rezar por nossa comunidade paroquial.  

Também com alegria recebemos na nossa 

comunidade todos os visitantes que passam as férias 

nas nossas famílias. Bem-vindos no nosso meio. 

--------------------------------------------------------------------- 
MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  
Pedimos aos paroquianos que mudam de endereço 
que façam o favor de contactar o escritório da 
paróquia para podermos atualizar os vossos registos. 
Caso contrario, os envelopes de ofertório e toda a 
correspondência volta para o escritório e isso resulta 
em novos gastos para a paróquia. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, &Tesouro 
Ofertório de 13 e 14 de Julho 2019 
Coleta: $3,993.00 + $581.00 pelo correio 
Segunda coleta para Missionário: $1,873.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
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