
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. 

Email: port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com.  

---------------------------------------------------------------------
AGRADECIMENTO: Agradecemos a todos os que 
ofereceram cartões monetários ou comida aos 
grupos de Apoio Social e ao grupo de São Vicente de 
Paulo para dar aos mais necessitados durante as 
festas do Natal. Que Deus abençoe a todos!  
Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu 
pão com o pobre.  
Provérbios 22:9 
---------------------------------------------------------------------
CATEQUESE 
As aulas de catequese recomeçarão no dia 5 de 
Janeiro, 2019 nos horários de costume. Desejamos a 
todos os alunos e suas famílias um Feliz Natal e Ano 
Novo. 
--------------------------------------------------------------------- 
Dia de Ano Novo- Solenidade de Maria, Santa Mãe 
de Deus- (Dia de Guarda) 
Missa da Vigília- Segunda-feira 31 de Dezembro, 
2018- 5:00 PM em Inglês  
Terça-feira 01 de Janeiro, 2019 
9:00 a.m. Missa em Inglês     
11:30 a.m.- Missa em Português 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Dezembro: Pela evangelização: Ao serviço da 
transmissão da fé 
Para que as pessoas comprometidas com o serviço 
da transmissão da fé encontrem uma linguagem 
adaptada aos nossos dias no diálogo com as culturas. 
 

OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO! 

O nosso Apostolado de língua Portuguesa e’ 

abençoado com um bom número de pessoas que 

dedicam tempo valioso a ajudar em várias funções 

ou ministérios da nossa paróquia. A todos os 

coordenadores de cada ministério e a todos os seus 

membros, o nosso muito obrigado e que Deus vos 

recompense abundantemente pela vossa dedicação!  

Continuamos contando com a vossa ajuda e desde já 

convidamos mais pessoas de boa vontade, para 

juntarem-se a este grupo maravilhoso de pessoas 

dedicadas que trabalham tao generosamente na 

Vinha do Senhor. Assim poderemos continuar com as 

nossas bonitas tradições e liturgias em Português.   

Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como 

para o Senhor, e não para os homens,  

Colossenses 3:23 

--------------------------------------------------------------------- 
RIFAS DO “LUCKY CALENDAR”  
Este ano mais uma vez estamos oferecendo uma 
promoção especial: quando comprar dois 
calendários de rifas por US $50.00 você receberá um 
grátis para mais possibilidades de ganhar. Este é um 
dos métodos maiores e práticos de angariar fundos 
para ajudar nas despesas da nossa paróquia. Se cada 
família registada na paróquia participasse, esta 
angariação de fundos se tornaria um sucesso. Se 
alguém precisar de comprar mais por favor ligue para 
o escritório. Por favor considere participar mesmo 
que compre só uma rifa por $25.00. 
--------------------------------------------------------------------- 
A nossa paróquia esta’ precisando de andaimes 
para podermos colocar os candelabros no teto da 
Igreja. Se houver alguém que saiba onde 
poderíamos obter um andaime, por favor ligue para 
o escritório paroquial ou fale com o Pe. Damião.  
--------------------------------------------------------------------- 
O escritório paroquial estará fechado depois do 
meio-dia na segunda-feira dia 31 de Dezembro, 
2018 e reabrirá na quarta-feira dia 2 de Janeiro, 
2019 nos horários do costume.  
Que Deus nos abençoe com um Ano Novo repleto 
de saúde e felicidade! Feliz Ano Novo a todos!  
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INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 29 de Dezembro- 
Artur Dantas e esposa 
+Domingo 30 de Dezembro- 
Anthony Pereira e rezemos 
por Armando Alves e família 
e por Manuel Guerrinha  
+Quarta-feira 02 de Janeiro- 
Fernando Clemente  
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus 
+Sábado 05 de Janeiro- João 
Capela e família 
+Domingo 06 de Dezembro- Arminda Graciosa e 
rezemos por António Costa Lucas 
--------------------------------------------------------------------- 
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 

Apostolado do Sagrado Coração de Jesus.  

Nosso objetivo e' de renovar nossa Fé diante de 
Nosso Senhor Jesus Cristo Sacramentado e de 
ajudarmos os mais necessitados. Especialmente por 
volta das festas (holidays), procuramos oferecer a 
nossa ajuda aos necessitados da nossa comunidade.  
Nosso grupo se reúne todas as primeiras sextas-
feiras de cada mês, as 7 e meia da noite,  para 
recebermos a mensagem do Santíssimo Papa 
Francisco, dirigida a todos os Grupos de Apostolado, 
através da revista mensal  "Mensageiro".  
Depois da reunião, assistimos a Santa missa e logo 
apos, a reza do santo terço do Santíssimo 
Sacramento juntamente com a Adoração ao 
Santíssimo. 
Todos estão convidados a participar do Apostolado 
Sagrado Coração de Jesus. O próprio Jesus nos 
convida! 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS -Na sexta-feira dia 
04 de Janeiro e’ a primeira sexta-feira do mês e 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. 
Todos estão convidados a fazer parte desta bonita e 
importante devoção ao Sagrado Coração de Jesus 
que tanto nos ama! 
Também haverá Adoração do Santíssimo 
Sacramento durante o dia das 3:00 PM – 7:30 PM. 
Venham visitar Jesus!  
--------------------------------------------------------------------- 

REFLEXÃO PARA O ANO NOVO 
 
Após celebrar o Natal, a festa do nascimento de Deus 
feito homem, a Igreja inicia a celebração do rito da 
esperança, ou seja, ela se une a nós no desejo e na 
espera de um futuro melhor, de um mundo centrado 
na Paz, no amor, na fraternidade, enfim, de um 
mundo mais cristão. 
A Igreja que é a nossa Mãe e Mestra, consagra este 
início de ano, a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, 
e por isso nos propõem o exemplo de Maria, que 
meditava todas as coisas no coração, que se deixava 
conduzir pela Palavra de Deus, que buscava cada dia, 
nos acontecimentos de sua vida perceber o que Deus 
queria- lhe dizer. 
Maria meditava e guardava todas as coisas no 
coração! 
Literalmente traduzindo estas palavras “meditava e 
guardava em seu coração”, significam que Maria, 
não só refletia sobre os acontecimentos, buscando 
ver neles a Vontade do Pai, mas, sobretudo, se 
apropriava da palavra e das promessas que o Senhor 
lhe havia feito, e como alguém que recorta trechos e 
palavras de um artigo, para colá-los em uma folha, e 
tê-los como centro estrutural deste novo texto, 
assim fazia Maria com a Palavra de Deus em seu 
coração, em sua vida. 
A exemplo de Maria, somos chamados a colocar em 
nosso coração os vários trechos da Palavra de Deus, 
e costurá-los em nossa vida, para realizar o Projeto 
que Deus tem para nós neste Ano Novo de 2019. 
 
Que a Paz nasça em nossos corações! Que nos 
tornemos portadores da Paz, e da Esperança! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


