
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. 

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

EXIBIÇÃO DE RELÍQUIAS SAGRADAS  
No Domingo dia 17 de março, dia de São Patrício, 
nossa igreja receberá uma exibição especial 
chamada “Os Tesouros da Igreja”, na qual um 
ensinamento e exposição das Relíquias Sagradas 
serão oferecidos com mais de 150 relíquias, algumas 
com cerca de 2.000 anos. Uma apresentação será 
feita na nossa Igreja de Corpus Christi às 2:00 da 
tarde por Pe. Carlos Martins, Sacerdote dos 
Companheiros da Cruz. Por favor, consulte o site: 
www.treasuresofthechurch.com na internet para 
mais informações 
--------------------------------------------------------------------- 
MISSÃO PAROQUIAL  
“Nossa Missão Paroquial para 2019 será realizada de 
23 a 27 de março pelos Diáconos Eddie e Robert, que 
são altamente aclamados e talentosos contadores de 
histórias que entrelaçam a Bíblia com suas 
experiências e desafios pessoais, inspirando os 
outros em seu relacionamento e caminhada com o 
Senhor. O diácono Eddie Ensley já enviou uma cópia 
de seu livro para mim, “Encontrando Paz Interior: 
Aliviando o Stress e a Ansiedade Através da Oração”, 
23ª Publicaçao, 2017, que busca, como diz São Paulo, 
“a paz que excede todo entendimento, ”E como em 
meio a dificuldades,“ o Manso e Humilde pode nos 
pegar e nos atravessar pelos vales solitários ”. “ 
------------------------------------------------------------------------ 

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Fevereiro:  
Tráfico de pessoas 
Pelo acolhimento generoso das vítimas do tráfico de 
pessoas, da prostituição forçada e da violência. 

INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 23 de Fevereiro- 
José Zargo  
+Domingo 24 de Fevereiro- 
José Jesus Capela e rezemos 
por Manuel Lucas Novo, pais 
e sogros 
+Quarta-feira 27 Fevereiro- 
José Maria Mirassol, esposa 
e filho 
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus  
+Sábado 02 de Março- Lucinda Pereira   
+Domingo 03 de Março- João Laranjeiro e rezemos por 
António Costa Lucas, Cecília Luz, e Rogério Martins  
------------------------------------------------------------------------ 

PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 01 de Março e’ a primeira sexta-
feira do mês e haverá Adoração do Santíssimo 
Sacramento durante o dia das 3:00 PM as’ 7:30 PM. 
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 
seguida pela Adoração do Santíssimo Sacramento. 
Convidamos a todos de participar desta importante 
devoção! 
------------------------------------------------------------------------ 

RAMOS BENZIDOS 
Haverá uma caixa as’ saídas das portas da Igreja para 
colocarmos os ramos benzidos do ano passado, para 
quem tiver ainda em suas casas. Estes serão depois 
queimados para usar como cinzas na quarta-feira de 
Cinzas.  
------------------------------------------------------------------------ 

LISTA DE CADA FAMILIA COM FOTO 
A nossa paróquia estará oferecendo uma lista 
pictórica de cada família registrada na paróquia. 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.  
Este serviço profissional será grátis e recebera’ uma 
foto grande de 8”x10” grátis se participar. Tambem 
tem a oportunidade de comprar mais fotos de sua 
família se assim quiserem. Quem estiver interessado 
em participar por favor dei o seu nome no fundo da 
Igreja.  
--------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


