
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 grupo do Apostolado do Sagrado 
Coração de Jesus.  
Nosso objetivo e' de renovar nossa Fé diante de 
Nosso Senhor Jesus Cristo Sacramentado e de ajudar 
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 Papa Francisco, dirigida 
a todos os Grupos de Apostolado, através da revista 
mensal  "Mensageiro".  
Também temos a presença do nosso Padre de língua 
Portuguesa, que através de sua palavra, 
podemos compreender melhor o objetivo da 
mensagem em pauta. 
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! 
 
 
 

REUNIÃO DOS PEREGRINOS AO SANTUÁRIO EM 
WASHINGTON, NJ. 
Na segunda-feira dia 15 de Abril haverá uma reunião 
as 8:00 PM no salão da Igreja Corpus Christi, para os 
que estão interessados a participar da peregrinação 
a pé ao Santuário de Nossa Senhora em Washington, 
NJ. nos dias 25, 26, e 27 de Maio 2019. Os nomes dos 
interessados poderão ser dados no dia da reunião. 
--------------------------------------------------------------------- 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 5 de Abril 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 a seguir a Missa haverá a 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!  
--------------------------------------------------------------------- 
A festa anual do dia de Ramos este ano esta sendo 
programada para outro dia, tentativamente para o 
dia 23 de Junho, dia de Corpus Christi (Corpo de 
Deus). Mais informações serão dadas nos próximos 
boletins.  
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
05 de Abril- Apostolado Coração de Jesus 
12 de Abril- Catequese  
19 de Abril- (Sexta-Feira da Paixão)- Grupo dos 
Jovens   
*A Via-Sacra na sexta-feira Santa em Português terá 
lugar as 5:00PM conduzida pelo Grupo dos Jovens. 
Logo a seguir continuaremos com a celebração da 
sexta-feira da Paixão em Português as 6:00PM. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Março:  
Reconhecimento dos direitos das comunidades 
cristãs 
Pelas comunidades cristãs, em particular as que são 
perseguidas, para que sintam a proximidade de 
Cristo e para que os seus direitos sejam 
reconhecidos. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 30 de Março- 
Albano Martins Costa e 
família e rezemos por 
Lucinda Barbosa de Sousa e 
marido 
+Domingo 31 de Março - Abel 
de Jesus Capela e rezemos 
por Maria de Lurdes Gregório 
e Eugénio Cavaco  
+Quarta-feira 03 de Abril- 
João Laranjeiro 
+Sábado 06 de Abril- Joaquina de Jesus, esposo e filho 
+Domingo 07 de Abril- Maria Celeste Jesus e rezemos 
por António Costa Lucas, Manuel Martins e Cecília Luz. 
------------------------------------------------------------------------ 

CORPUS CHRISTI POCKETBOOK BINGO 
Na sexta-feira dia 26 de Abril, 2019 haverá um bingo 
de bolças de mulher para angariação de fundos para 
o aniversário da paróquia. Durante este evento 
também terão o sorteio da rifa 50/50. Quem ainda 
não comprou uma rifa e gostaria de participar, pode 
procurar no escritório paroquial. Os ingressos para 
este evento estarão a venda depois de cada Missa e 
no escritório da paróquia. O custo de cada ingresso 
e’ $10.00. 
--------------------------------------------------------------------- 
COMIDA PARA OS CARENTES PARA A PASCOA  
O Grupo de São Vicente de Paulo esta recolhendo 
ofertas de comida para a Pascoa para famílias 
carentes. Comidas empacotadas ou enlatadas 
poderão ser deixadas na pequena sala- Usher’s 
Closet- a’ entrada principal da Igreja. Algumas 
comidas que estão precisando: batatas, batata-doce, 
arroz, puré de maçã, migas de pão, molho de tomate, 
pacotes de farinha de bolo, etc.  
Ofertas de dinheiro também serão bem recebidas.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 23 e 24 de Março 2019 
Coleta: $5,470.00  
As ofertas enviadas pelo correio serão juntadas a 
coleta do próximo fim-de-semana.  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 
 

O Bispo Checchio nos convida a preparar-nos 
espiritualmente para um novo derramamento do 
Espírito Santo. Ele está pedindo a Nossa Senhora de 
Guadalupe por sua intercessão para que possamos 
ser pessoas mais dedicadas a Deus.  
A diocese tem uma novena no site que pode nos 
ajudar a nos consagrar a Jesus através de Maria. 
Definimos 15 a 30 minutos por dia durante 9 dias 
consecutivos para ler, refletir e rezar com cada uma 
das meditações diárias. No nono dia, somos 
convidados a rezar a oração pessoal de consagração, 
comprometendo-nos a ser um católico ativo e 
compartilhando nossa fé com os outros. 
As orações podem ser encontradas no site: 
www.lightingheartsonfire.org  
 
Memorare (Deve se fazer todos os dias da Novena 
de Nossa Senhora de Guadalupe)  
Lembre-se Ó bondosa Virgem de Guadalupe, que em 
vossa celestial aparição no monte de Tepeyec, 
prometestes mostrar vossa compaixão e piedade a 
todos que amam e creem em vós, procurando vosso 
auxílio e vos chamando em suas necessidades e 
aflições. Vós prometestes ouvir com atenção as 
nossas súplicas, enxugar nossas lágrimas e nos dar 
consolo e alívio. Nunca se soube que quem buscasse 
vossa proteção e implorasse vosso socorro ou 
procurasse vossa intercessão, mesmo nos pedidos 
de prosperidade, ou ansiedades pessoais, não fosse 
por vós atendidos. Inspirada por esta confiança 
venho até vós ó doce e sempre Virgem Maria, Mãe 
do Deus Verdadeiro! 
Sofrendo sob o peso dos nossos pecados, nós vimos 
nos prostrar diante de vossa augusta presença, 
certos de que vós ireis realizar vossas 
misericordiosas promessas. Nós estamos cheios de 
esperança, que sob vosso manto e proteção nada 
nos será problema ou aflição, nem temeremos as 
doenças e infortúnios, ou qualquer outro pesar. Vós 
quisestes permanecer conosco através da vossa 
admirável imagem, pois sois nossa Mãe, nossa saúde 
e nossa vida. Colocando-nos sob o vosso maternal 
olhar e recorrendo a vós em todas as nossas 
necessidades, não precisamos de mais nada. Ó Santa 
Mãe de Deus, não despreze nossos pedidos, mas por 
vossa misericórdia, ouvi-nos e respondei-nos. 
Amém. 
 

http://www.lightingheartsonfire.org/


 
 
 


