
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 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. 

ESQUEMA DE CELEBRAÇÕES E DEVOÇÕES 
DURANTE A QUARESMA e PASCOA 

VIA-SACRA  

Quartas-feiras as 7:00 PM antes da Missa em 
Português, e sextas-feiras as 8:00PM com os grupos 
escalados para a condução da Via-Sacra.  
29 de Março - Terço e Oração nas Famílias   
05 de Abril- Apostolado Coração de Jesus 
12 de Abril- Catequese  
19 de Abril- (Sexta-Feira da Paixão)- Grupo dos 
Jovens  
------------------------- 
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA  

Quartas-feiras depois da Missa das 5:00PM em 
Inglês e todas as primeiras Sextas-feiras do mês das 
3:00 PM – 7:30 PM e depois da Missa as 8:00 PM 
em Português. 
------------------------- 
Celebração Penitencial (Confissões) em Inglês 
Domingo, 7 de Abril 2019 as 7:00 PM 
------------------------- 
DIA DE RAMOS- 14 de Abril 
Vigília: 13 de Abril: 5PM (Inglês) e 7:30PM 
(Português)  
Domingo 14 de Abril: 8:30 AM, 10:00 AM e  
11:45 AM – Português e 5PM em Inglês 
------------------------- 
QUINTA-FEIRA SANTA- 18 de Abril, 2019 
Celebração bilíngue as 7:00 PM com Adoração ao 
Santíssimo Sacramento ate a’ meia-noite.  
-------------------------  
SEXTA-FEIRA SANTA- 19 DE ABRIL, 2019- CELEBRAÇÃO 
DA PAIXÃO DO SENHOR 

12:00PM em Inglês- Via- Sacra 
3:00 PM em Inglês  
6:00 PM em Português com a Via- Sacra dos Jovens 
em Português as 8:00PM  
------------------------- 
SÁBADO SANTO- VIGILA DA PASCOA-20 DE ABRIL 
12:00PM Bênção da comida Pascal  
8 PM -Celebração da Santa Missa- Vigília Pascal 
Bilingue 
------------------------ 
PASCOA- 21 DE ABRIL, 2019 
8:30 AM, 10:00 AM (Inglês) e 11:30 AM – Português  
--------------------------------------------------------------------- 
A festa anual do Dia de Ramos esta’ sendo 
programada, mais detalhes no próximo boletim. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 23 de Março- 
Euclides Mirassol e pais, e 
rezemos por Paulo Martins 
+Domingo 24 de Março - Rosa 
Nogueira Sarabando 
+Quarta-feira 27 de Março- 
Maria Pereira Araújo  
+Sábado 30 de Março- 
Albano Martins Costa e 
família 
+Domingo 31 de Março- Abel 
de Jesus Capela e rezemos por Maria de Lurdes 
Gregório e Eugénio Cavaco  

---------------------------------------------------------------------
LISTA DE CADA FAMILIA COM FOTO  
A nossa paróquia estará preparando um álbum de 
fotos 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. Quem estiver interessado 
em participar por favor procurem mais informações 
a’ entrada da Igreja para se inscreverem no horário 
que gostariam. 
--------------------------------------------------------------------- 
MISSÃO PAROQUIAL  
“Nossa Missão Paroquial para 2019 será realizada 
nos dias 23 a 27 de março pelos Diáconos Eddie 
Ensley e Robert Herrmann, 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.  
Os temas que eles irao apresentar são:  
+Como lidar com as mágoas da vida ao deixar que 
Deus nos cure no silêncio da oração. 
+ Maria, nosso modelo de oração e discípulo nos 
aponta para Jesus, ressurreição e nova vida após a 
morte. Veja como o exemplo dela pode nos mostrar 
o caminho através do vale das lágrimas até a 
verdadeira alegria cristã. 
+ Reconciliação em Relacionamentos: Quando Deus 
perdoa ele também esquece. Aprenda a superar a 
amargura, ao encontro da reconciliação e a paz. 
+ Aprendendo a Orar Novamente: Descobrindo a 
Fonte da Vida Cristã. 

Notícia de falecimento do penúltimo pastor da 
nossa paróquia, o Pe. John Brundage. Faleceu no 
Sábado 16, de Março 2019. O velório será na quarta-
feira dia 27, 2019 as’ 7:00PM e o funeral será na 
quinta-feira dia 28 as’ 10:30AM na Igreja St. Bernard 
of Clairveaux, Bridgewater, NJ.  
Dai-lhe Senhor o eterno descanso entre o resplendor 
da Luz Perpetua. Que a alma dele descanse em Paz.  
--------------------------------------------------------------------- 
Consagração a Nossa Senhora de Guadalupe 
Nos próximos boletins encontraremos algumas 
orações, a novena e consagração a Nossa Senhora de 
Guadalupe a pedido da Diocese. Hoje encontramos 
um trecho da história de Nossa Senhora de 
Guadalupe.  
Nossa Senhora de Guadalupe apareceu pela 
primeira vez ao índio asteca Juan Diego. Na língua 
asteca, o nome Guadalupe significa, Perfeitíssima 
Virgem que esmaga a deusa de pedra. Os Astecas 
adoravam a deusa Quetzalcoltl, uma monstruosa 
deusa, a quem eram oferecidas vidas humanas em 
holocausto. 
Nossa Senhora de Guadalupe, porém, veio para 
acabar com essa idolatria e mudar a vida daquele 
povo sofrido. No ano de 1539, mais de 8 milhões de 
Astecas tinham abraçado a fé católica, convertendo-
se e acabando com a idolatria pagã. No México e em 
todo o mundo, Nossa Senhora de Guadalupe é muito 
venerada. 
--------------------------------------------------------------------- 
RIFA 50/50  
Estaremos a vender rifas de 50/50 que será sorteada 
na terça-feira dia 26 de Abril, para angariar fundos 
para a nossa Paroquia Corpus Christi. O preço e’ 
$10.00 por rifa e estão a’ venda no escritório da 
paroquia ou depois das Missas na sacristia. No ano 
passado uma pessoa ganhou $4,000.00. Quanto mais 
pessoas participarem, mais o valor do premio 
aumenta.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 16 e 17 de Março 2019 
Coleta: $5,047.00 + $932.00 pelo correio 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 
 



 
 
 


