
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 
Somos todos convidados a participar e fazer parte 
dos vários Ministérios dentro da nossa paróquia, 
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 do 
Ministério de Ministros de Hospitalidade 
(Acolhida). 
O Ministério da Acolhida é um serviço da Igreja que 
se destina a receber bem e ir ao encontro dos 
irmãos; tem por objetivo integrar as pessoas à 
celebração da Santa Missa, na comunidade, na 
paróquia, na diocese, de modo que elas se tornem 
membros ativos do povo de Deus. Alguns dos 
deveres praticos do Ministro de Hospitalidade são de 
acolher os paroquianos, escolher pessoas para 
apresentarem o ofertorio, manterem vigilancia 
durante a Comunhao para ver se há alguem que 
precise de ajuda, distribuir boletins, folhetos, etc., 
limpando a Igreja depois da Missa. Alem das funcoes 
praticas,   a função do acolhedor, que deveria ser de 
todos nós, vem de encontro com o pedido que o 
Papa Francisco sempre nos faz: a sermos os braços 
abertos da Igreja, recebendo a todos. “O grande 
papel do acolhedor é de se fazer Jesus nos 
momentos que precisam, é ser amor”. Estamos 
sempre precisando de mais Acolhedores e este 
Ministerio esta’ aberto a todos os Confirmados na 
Fe’, paroquianos praticantes, homem, mulher, 
adolescentes maduros. Se estiver interessado a 
servir a Igreja dentro deste muito valioso Ministerio, 
por favor ligue para o escritorio da paroquia ou dirija-
se ao Padre ou a qualquer Ministro de Hospitalidade. 

Na segunda-feira dia 27 de Maio é Memorial Day, 

feriado nacional. A Missa semanal será celebrada 

em Inglês as 9:00 AM ao ar livre em frente a’ gruta 

de Nossa Senhora de Lourdes.   

O escritório estará fechado para comemorar o 

feriado e reabrira’ na terça-feira dia 28 de Maio as 

9:00 AM.  

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

PALESTRA SOBRE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 

Na sexta-feira dia 14 de Junho 2019 as 7:00 PM na 

nossa Igreja de Corpus Christi, haverá uma palestra 

apresentada pelo Padre Jack O’Kane sobre a Nossa 

Senhora de Guadalupe. Todos estão convidados a 

participar.  

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

ORDENAÇÃO DIACONAL E ALMOÇO  

Com gratidão anunciamos a ordenação ao 

Diaconado do Sr. Kevin O’Brien pelo nosso Bispo de 

Metuchen James Checchio, no Sábado dia 15 de 

Junho 2019 às 10:30 AM, na Catedral de São 

Francisco de Assis em Metuchen. Por favor 

mantenhamos o Kevin em nossas orações.  

No Domingo dia 16 de Junho 2019, a nossa 

comunidade paroquial celebrara’ a Ordenação 

Diaconal do Kevin com uma Missa bilíngue as 10:30 

AM seguida por um almoço no salão da Igreja.  

Para melhor planear este almoço precisaremos de 

ter uma ideia de quantas pessoas irão almoçar 

connosco. Por favor preenche o talão no boletim e 

coloque no cesto de ofertório ou leve para o 

escritório antes do dia 10 de Junho. Obrigado!   

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

Número de pessoas: __________ 

Nome: ____________________________________ 

Número de telefone: _________________________ 

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



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 25 de Maio- Euclides 
Mirassol e pais e rezemos por 
Lucinda Barbosa de Sousa e 
marido   
+Domingo 26 de Maio – Cesar 
Martins e pelas Almas do 
Purgatório 
+Quarta-feira 29 de Maio- 
João Martins Capela  
+Sábado 01 de Junho- João 
Laranjeiro 
+Domingo 02 de Junho- João Grego e rezemos por 
António Costa Lucas e Cecília Luz 

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

DIRETÓRIO PAROQUIAL  

A nossa paróquia está a organizar um álbum com 

uma lista de cada família registrada na paróquia. Este 

álbum será o diretório paroquial. A lista contem o 

nome, morada e número de telefone de cada 

paroquiano, com a opção de juntar também uma 

foto da família. 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. 

Por favor contacte o escritório paroquial se não 

quiserem o vosso nome, moradia, e número de 

telefone ou foto publicado na nossa diretoria 

paroquial.  

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

Exposição De Milagres Eucarísticos Internacionais  
O Vaticano está oferecendo uma exposição de 
Milagres Eucarísticos de várias partes do mundo.   
Aguardamos mais detalhes para a exposição que terá 
lugar em 22 a 28 de Junho, 2019 na nossa Igreja de 
Corpus Christi.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, &Tesouro 
Ofertório de 18 e 19 de Maio 2019 
Coleta: $5,555.00 + $1,207.00 pelo correio 
Segunda coleta: $392.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO IMACULADO 

CORAÇÃO DE MARIA EM WASHINGTON, NJ (BLUE 

ARMY SHRINE) 

Sábado dia 25 de Maio vários membros da nossa 
comunidade de língua portuguesa e redondezas, 
foram em peregrinação a pé ao Santuário de Nossa 
Senhora em Washington, NJ. Mantenhamos todos 
estes peregrinos nas nossas orações.  
Programação para segunda-feira, 27 de Maio: 
9:30 am - Acolhida dos peregrinos que caminharam 
por vários dias das suas paróquias para o Santuário  
10:00 am – Procissão 
11:00 am – Santa Missa 
1:00 pm – Adoração do Santíssimo Sacramento  
Almoço/piquenique    
3:00 pm – Rosário     
Pedimos a todos que irão participar das celebrações 
na segunda-feira que cumprem com as regras do 
Santuário como e’ de costume. 
--------------------------------------------------------------------- 

DIA DA ASCENSÃO DO SENHOR AO CEU   
Quinta-feira dia 30 de Maio, 2019  

DIA DE GUARDA 
A Missa da Vigília em Inglês será celebrada na 
quarta-feira dia 29 de Maio as 7:00 PM e a nossa 
Missa em Português será celebrada na quarta-feira 
dia 29 às 8:00PM. Na quinta-feira dia 30 a Missa será 
as 9:00AM e 7:00PM em Inglês.  
 
*O escritório estará fechado na quinta-feira e 
reabrirá na sexta-feira as 9:00AM 
--------------------------------------------------------------------- 

O Ministério de Evangelização está a organizar uma 
noite de cinema (movie night) para sexta-feira dia 
31 de Maio às 7:00 PM no salão da Igreja. O nome 
do filme que vai ser apresentado é: “Miracles From 
Heaven”- (Milagres do Ceu). O evento é grátis e 
alguns petiscos e café serão oferecidos. Todos estão 
convidados. 
---------------------------------------------------------------------  
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Maio: 
Pela evangelização: Para que, através do empenho 
dos próprios membros, a Igreja na África seja fermento 
de unidade entre os povos, sinal de esperança para este 
continente. 

  



 
 

 

 

 

 

 


