
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 de Ministros Extraordinários 
da Eucaristia. A Eucaristia e’ “o centro da vida da 
Igreja” 
Os Ministros Extraordinários da Eucaristia ajudam o 

Padre na distribuição da Sagrada Comunhão. A Santa 

Sé alerta, porém, que o exercício desse ministério 

não dispensa nem substitui os Ministros Ordinários 

(Bispos, presbíteros, diáconos) de fazer a sua parte. 

Este ministério deve ser exercido por leigos que 

tenham uma vida cristã autêntica, sejam maduros na 

fé, devem ter uma boa formação doutrinária, pois 

podem também realizar a celebração da palavra, de 

orientar as pessoas a quem leva a Eucaristia, etc. Eles 

devem ensinar e viver o que a Igreja ensina, 

especialmente em relação à Eucaristia e as condições 

para recebê-la dignamente. Isto exige do Ministro 

que ele conheça a doutrina da Igreja, especialmente 

a fundamentação dogmática, moral e sacramental. 

E’ importante que o Ministro conheça a “Instrução 

Geral do Missal Romano”. Se houver alguem que se 

sente chamado para servir de Ministro 

Extraordinario da Eucaristia deve se dirigir ao 

Paroco. 

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

Devido a pandemia do vírus Covid-19 muitos dos 
nossos eventos paroquiais serão adiados ou 
cancelados. Iremos avisando conforme a situação, 
regras e ordens. Por ordem dos governadores do 
estado de NJ, não devemos participar de eventos 
com mais de 50 pessoas.  
Pedimos a todos de agir com prudência para evitar 
que o vírus se espalhe ainda mais. Restrições de 
contato social é uma forma reconhecida de conter o 
avanço da pandemia.  

COMO PREVENIR O CORONAVÍRUS? 

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para 
reduzir o risco geral de contrair ou transmitir 
infecções respiratórias agudas, incluindo o 
coronavírus. Entre as medidas estão: 
  

 Lavar as mãos frequentemente com água e 
sabonete por pelo menos 20 segundos, 
respeitando os 5 momentos de higienização. 
Se não houver água e sabonete, usar um 
desinfetante para as mãos à base de álcool. 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as 
mãos não lavadas. 

 Evitar contato próximo com pessoas 
doentes. 

 Ficar em casa quando estiver doente. 
 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com 

um lenço de papel e jogar no lixo. 
 Limpar e desinfetar objetos e superfícies 

tocados com freqüência. 
  

--------------------------------------------------------------------- 
PARTICIPAÇÃO DA SANTA MISSA 

Até agora o nosso Bispo não deu ordem de cancelar 
as Missas mas a “obrigação” foi suspensa por agora. 
Aqueles que não se sentem bem, assim como 
aqueles com idade avançada ou com condições 
médicas, devem ficar em casa. Quem decidir ficar em 
casa, poderá assistir Missas Católicas pela televisão, 
internet e outros meios sociais, até tudo voltar ao 
normal. Que Deus proteja a todos nós! Para mais 
informações atuais podemos também consultar o 
site Diocesano: Diometuchen.org  
--------------------------------------------------------------------- 
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 21 de Março- José 
Zargo e rezemos por Paulo 
Martins 
+Domingo 22 de Março- Rosa 
Nogueira Sarabando e esposo 
+Quarta-feira 25 de Março- 
Euclides Mirassol e pais 
+Sábado 28 de Março- 
Manuel Martins e rezemos 
por Anthony Pereira 
+Domingo 29 de Março- Abel 
Jesus Capela e rezemos por João Laranjeiro 
--------------------------------------------------------------------- 
VIA-SACRA  
Durante a Quaresma teremos a oportunidade de 
participar na Via Sacra nas quartas-feiras as 7:30 PM 
com a Missa, e também nas sextas-feiras como do 
costume, mas sem Missa, com a exceção da 1ª sexta-
feira do mês que será celebrada a Missa como do 
costume. Em cada sexta-feira haverá um grupo 
responsável pela condução da Via Sacra que terá lugar 
na Igreja as 8:00 PM. O esquema dos grupos é o 
seguinte:  
27 de Março - Legião de Maria   
03 de Abril- Catequese 
10 de Abril- (Sexta-Feira da Paixão)- Grupo dos 
Jovens  
Convidamos a todos os fiéis de participarem desta 
devoção tanto nas quartas-feiras como nas sextas-
feiras.  

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

Riffa 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 á venda no 

escritório da paroquia ou depois das Missas na 

sacristia. No ano passado uma pessoa ganhou 

$2,400.00. Quanto mais pessoas participarem, mais 

o valor do premio aumenta.  

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

ALMOÇO ANUAL DE DIA DE RAMOS 
A nossa festa anual do Dia de Ramos que estava 
programada para o próximo domingo dia 05 de Abril 
no Clube Português de South River á 1:00 PM será 
adiado indefinidamente devido ao Coronavirus. 
--------------------------------------------------------------------- 

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL 
Na quinta-feira dia 26 de Março está programada 
uma Celebração Penitencial (Confissões) em Inglês 
às 6:30 PM na nossa Igreja. Para Confissões em 
Português por favor procurem o Padre Roberto antes 
ou depois das nossas Missas em Português.  
--------------------------------------------------------------------- 
 

Arca Santa e Imaculada, 
tão Pura e Cheia de Graça, 

sede a nossa Salvação, 
neste perigo de desgraças. 

 
Eis a Mãe de Deus Humanado, 
que por nós expirou na Cruz. 

 
Que pedireis, ó Senhora, 

que Vos negue o Bom Jesus? 
 

Advogada Celeste, 
desta pobre humanidade, 

Perdão, Senhora, 
alcançai-nos, da Divina Majestade. 

 
Dissipai a cruel peste, 

Poderosa Intercessora, 
como a cabeça esmagastes, 

da serpente enganadora. 
 

A natureza, Senhora, 
ao Vosso Filho obedece 

e o Vosso Filho que a rege, 
não resiste à Vossa prece. 

 
Amém! 

 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 14 e 15 de Março 2020 
Coleta: $2,864.00 + pelo correio: $325.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Março:  
Intenção de oração pela evangelização – Os 
católicos na China 
Rezemos para que a Igreja na China persevere na 
fidelidade ao Evangelho e cresça na unidade. 



 
 
 
 
 


