
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Papa João Paulo II, em Maio de 2000, instituiu a 
Festa da Divina Misericórdia para toda a Igreja, 
decretando que a partir de então o segundo 
Domingo da Páscoa se passasse a chamar Domingo 
da Divina Misericórdia. Segundo os católicos, por 
meio desta apóstola da Misericórdia, a Irmã Faustina 
Kowalska, Jesus prometeu: "Neste dia, estão abertas 
as entranhas da minha Misericórdia. Derramo todo 
um mar de graças sobre as almas que se aproximam 
da fonte da Minha Misericórdia. A alma que se 
confessar e comungar alcançará o perdão das penas 
e culpas. Neste dia, estão abertas todas as 
comportas divinas pelas quais fluem as graças. Que 
nenhuma alma tenha medo de se aproximar de 
mim". 
--------------------------------------------------------------------- 

 (TIRADO DO DIÁRIO DE SANTA FAUSTINA): 

2. À noite, quando me encontrava em minha cela, vi 
Nosso Senhor vestido de branco. Uma das mãos 
erguida para a bênção, e a outra tocava-lhe a túnica 
entreaberta sobre o peito. Da túnica entreaberta 
sobre o peito saíam dois raios, um vermelho e o 
outro pálido. Em silêncio eu contemplava o Senhor, 
a minha alma estava cheia de temor, mas também 
de grande alegria. Logo depois, disse-me Jesus:  
 3. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que 
estás vendo, com uma inscrição: JESUS, EU CONFIO 
EM VÓS. Desejo que essa imagem seja venerada 
primeiramente na capela das irmãs e depois no 
mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta 
imagem não perecerá. Prometo também já na Terra 
a vitória sobre os inimigos, e especialmente na hora 
da morte. Eu próprio a defenderei como se fosse 
minha própria glória. (D 47-48)   
 4. Durante a oração ouvi estas palavras interiores: 
Esses dois raios significam o Sangue e a água: o raio 
pálido significa a Água, que justifica as almas; o raio 
vermelho significa o sangue, que é a vida das 
almas...Ambos os raios saíram das entranhas da 
minha Misericórdia quando, na cruz, o meu coração 
agonizante foi aberto pela lança. Esses raios 
defendem as almas da ira de meu Pai. Feliz quem 
viver á sua sombra, porque não será atingindo pelo 
braço da justiça de Deus. Desejo que o primeiro 
domingo depois da Páscoa seja a Festa da 
Misericórdia (D 229) Ofereço aos homens um 
recipiente com o qual deverá vir buscar graças na 
fonte da Misericórdia. O recipiente é esta própria 
imagem com a inscrição: JESUS, EU CONFIO EM VÓS 
(D 327) 
--------------------------------------------------------------------- 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 3 de Maio e’ a primeira sexta-feira 
do mês e haverá Adoração do Santíssimo 
Sacramento durante o dia das 3:00 PM – 7:30 PM. e 
também a seguir a’ Missa das 8:00 PM em Português. 
O grupo do Apostolado Sagrado Coração de Jesus 
terá o seu encontro de oração as 7:30 PM. 
--------------------------------------------------------------------- 
Convidamos a todos a participar da Procissão das 

Velas em honra de Nossa Senhora de Fátima, 

Sábado, 11 de Maio, as 8:15PM logo após a Missa.  



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 27 de Abril- João 
Grego e rezemos por Lucinda 
Barbosa de Sousa e marido 
+Domingo 28 de Abril - Cesar 
Martins e Almas do 
Purgatório e rezemos por 
Rogério Martins  
+Quarta-feira 01 de Maio- 
Anthony Pereira 
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus 
+Sábado 04 de Maio- Jorsino Zarco pais e sogros 
+Domingo 05 de Maio- João Grego, Almas do 
Purgatório, e rezemos por Cecília Luz e António Costa 
Lucas 

--------------------------------------------------------------------- 
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 Jovens. 
Grupo de Jovens: O nosso grupo de Jovens “Pedras 
Vivas” existe desde 1996 e aceita todos os jovens que 
receberam o Sacramento da Confirmação. Têm 
reuniões 2 vezes cada mês de Setembro a Junho. Os 
Jovens são responsáveis pela organização da liturgia 
de cada 4º Domingo de cada mês onde também 
participam nas leituras e a fazer as coletas do 
ofertório da Missa. Os Jovens participam de vários 
eventos sociais durante o ano e prestam ajuda na 
comunidade como visitar o Asilo (lar) de idosos, 
servir a comida durante festas de angariação de 
fundos para a paróquia, ajudam na programação de 
homenagem no Dia das Mães e dos Pais, fazem uma 
bonita representação durante a Quaresma na Via 
Sacra, etc.  
Convidamos a todos os Jovens a partir dos 14 anos 
de idade a juntarem-se ao grupo. Tambem pedimos 
aos pais de incentivarem os Jovens a serem ativos na 
Igreja e de participarem deste Ministério. A primeira 
reunião normalmente tem lugar em Setembro.  
 
 
 
 

REUNIÃO DOS PEREGRINOS AO SANTUÁRIO EM 
WASHINGTON, NJ. 
Na segunda-feira dia 29 de Abril haverá uma breve 
reunião para acertar contas/pagamentos, ás 8:00 PM 
no salão da Igreja Corpus Christi, para os que irão 
participar da peregrinação a pé ao Santuário de 
Nossa Senhora em Washington, NJ. nos dias 25, 26, 
e 27 de Maio 2019.  
---------------------------------------------------------------------
YARD-SALE/ FEIRA 
O Ministério de Evangelização estará aceitando 
ofertas de vários objetos (brinquedos, roupas de 
criança, coisas de casa, etc.) para venderem na Feira 
–Yard Sale- no Sábado 18 de Maio, (ou dia 25 de 
Maio em caso de mau tempo). As pessoas de 
contacto: Eliana Neyra- 732-770-8245, Ann Marie 
Lento-732-589-1576, ou por email para: 
corpshritievm@gmail.com 
 
--------------------------------------------------------------------- 
RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA IGREJA 
Se houver alguém interessado em contribuir com a 
restauração dalgum banco da Igreja, por favor 
contacte o escritório paroquial. Terá a possibilidade 
de escolher um banco e uma placa será colocada no 
banco com o seu nome ou em memória dalgum ente 
querido falecido.  
--------------------------------------------------------------------- 
APELO ANUAL DO BISPO 
Com algumas semanas que restam na campanha do 
Apelo Anual do Bispo, atingimos 71% do nosso 
objetivo paroquial e juntos poderemos alcançar todo 
o nosso potencial nas próximas semanas. Todos os 
fundos arrecadados através do Apelo Anual do Bispo 
vão para os ministérios e programas para atender ao 
nosso povo, servir a nossa Igreja e tornar conhecidas 
as prioridades do Evangelho. 
Obrigado a todos que contribuíram. Se você ainda 
não participou, por favor considere fazê-lo. Você 
pode enviar a sua oferta para : Diocese de Metuchen, 
Apelo Anual do Bispo, PO Box 4000, Metuchen, NJ 
08840-4000 ou doar online no site da diocese: 
www.diometuchen.org/BAA.  
--------------------------------------------------------------------- 
O resultado do ofertório será publicado no boletim na 
página em Inglês.   
 
 

mailto:corpshritievm@gmail.com
http://www.diometuchen.org/BAA


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


