
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 

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.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, &Tesouro 
Ofertório de 15 e 16 de Junho 2019 
Coleta: $5,054.00 + $1,325.00 pelo correio 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

--------------------------------------------------------------------- 
A nossa paróquia continuara’ as exposições dos 
Milagres Eucarístico durante esta semana. Por favor 
consultem o boletim em Inglês para os horários.  

INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 22 de Junho- João 
Capela e família e rezemos 
por Rosa Pinha  
+Domingo 23 de Junho - José 
Zargo e rezemos por Manuel 
Martins 
+Quarta-feira 26 de Junho- 
Joaquina de Jesus, esposo e 
filho   
+Sábado 29 de Junho- Albano 
Martins Costa e família e 
rezemos por Lucinda Barbosa de Sousa e marido 
+Domingo 30 de Junho- Manuel Simões Xiu 
---------------------------------------------------------------------------- 

AGRADECIMENTO! 
O Diácono Kevin agradece de coração a todos os 
que participaram na sua ordenação Diaconal na 
Catedral de Metuchen no Sábado dia 15 de Junho, e 
a todos os que participaram na sua primeira Missa 
como Diácono na nossa Igreja de Corpus Christi. 
Tambem agradece de modo especial todo o apoio, 
generosidade e carinho de todos, e pede que o 
mantenhamos nas nossas orações! Que Deus 
abençoe a nossa família paroquial!  
---------------------------------------------------------------------------- 

DIRETÓRIO PAROQUIAL 
Por favor contacte o escritório paroquial se não 
quiserem o vosso nome, moradia, e número de 
telefone ou foto publicado na nossa diretoria 
paroquial.  
--------------------------------------------------------------------- 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


