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 segundasfeiras e quartas-feiras, das
9:00 AM-3:00 PM e sextas-feiras das 9:00AM2:00PM.
--------------------------------------------------------------------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 da Irmandade de Fátima.
O Grupo da Irmandade de Fátima existe desde 1984
no nosso Apostolado, e actualmente conta com 18
membros activos. E’ um grupo importante para a
divulgação da mensagem central de Nossa Senhora
do Rosário de Fátima: Conversão, Penitencia, e
oração. A Irmandade se reúne cada segundo
domingo do mês antes da Missa as 11h para a reza
do terço. A liturgia dessa Missa e’ coordenada pelos
membros da Irmandade de Fátima, assim como as
bonitas procissões de Maio e Outubro. Devemos
honrar a Nossa Senhora como Mãe de Deus e que
tanto nos ama! Quem quiser se inscrever como
membro da Irmandade por favor entre em contacto
com a Presidenta do grupo, Ceu’ Santos ou com a
secretaria da Paroquia. Todos são convidados a ser
membros da Irmandade de Nossa Senhora!
--------------------------------------------------------------------Intenção do Papa Francisco para o Mês de Abril:
Universal: Pelos médicos e pelo pessoal humanitário
presentes em zonas de guerra, que arriscam a
própria vida para salvar a dos outros.

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.
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.
--------------------------------------------------------------------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.
--------------------------------------------------------------------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.
--------------------------------------------------------------------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.
--------------------------------------------------------------------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.

INTENÇÕES DAS MISSAS
+Sábado 06 de AbrilJoaquina de Jesus, esposo e
filho
+Domingo 07 de Abril - Maria
Celeste Jesus e rezemos por
António Costa Lucas, Manuel
Martins e Cecília Luz.
+Quarta-feira 10 de AbrilHermínia da Rocha Martins e
Maria Pereira Araújo
+Sábado 13 de Abril- Albano
Martins Costa e família, rezemos por Maria Amelia
Nunes e Almas do Purgatório
+Domingo 14 de Abril- Manuel Francisco Miliciano e
rezemos pelos membros da Irmandade de Fátima,
Rogério Martins e Sandro Feiteira
--------------------------------------------------------------------MISSA POR ALMA DO PE. JOHN BRUNDAGE- 1º MÊS
Na terça-feira dia 16 de Abril, 2019 haverá uma
Missa em Inglês por Alma do Pe. John Brundage,
pastor anterior da Igreja Corpus Christi. A Missa será
celebrada as 6:30PM na nossa Igreja de Corpus
Christi. Dai-lhe Senhor o eterno descanso!
--------------------------------------------------------------------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
--------------------------------------------------------------------CAÇA DE OVO
DE PASCOA

O grupo de
Jovens esta’
programando
a caça de ovo
de
Pascoa
para
as
crianças da
Paroquia. Este evento terá lugar no dia 14 de Abril –
dia de Ramos, logo a seguir a Missa das 10:00 AM,
por volta das 11:00 AM.

MOVIE NIGHT- NOITE DE CINEMA
O Ministério de Evangelização programou uma noite
de cinema- Movie Night para sexta-feira dia 12 de
Abril, as 7:45PM no salão da Igreja. O filme e’ A
Paixão de Cristo – The Passion of the Christ- as
ultimas 12 horas de agonia e morte na cruz de Nosso
Senhor, Jesus de Nazaré. A entrada e’ grátis. Venham
relembrar a Paixão de Jesus!
--------------------------------------------------------------------SABER PERDOAR – reflexão por Pe. José David Quintal Vieira, scj
Um dia o Zeca regressou da escola cheio de raiva.
Antes que o pai lhe perguntasse alguma coisa, gritou
irritado:
– O Pedro não devia ter feito aquilo para comigo.
Humilhou-me à vista de todos. Quero que ele sofra
como eu. Quem me dera que ele parta uma perna…
O pai escutou tudo calado enquanto caminhou para
o fundo do jardim onde guardava um saco cheio de
carvão. O Zeca viu o saco aberto e o pai a propor-lhe:
– Filho, faz de conta que aquela camisa branca a
secar no varal é o amigo que te ofendeu e cada
pedaço de carvão é uma acusação que tens contra
ele.
Atira-lhe
este
carvão
todo.
O miúdo achou a brincadeira divertida e descarregou
assim a sua fúria mas a camisa estava longe demais
e poucos pedaços acertaram o alvo. No final sentiuse cansado mas satisfeito por ter conseguido alguma
coisa. O pai levou-o então até ao espelho do quarto
onde pôde ver a sua figura toda suja de carvão. Só
enxergava os dentes e os olhos. O pai concluiu
ternamente:
– Filho, viste que aquela camisa quase que nem se
sujou mas, olha para ti. O mal que desejamos aos
outros é aquilo que nos desfigura. Por mais que
possamos atrapalhar a vida de alguém com as nossas
acusações, a borra, os resíduos e a fuligem ficam
sempre em nós mesmos.
Jesus ensinou o mesmo: quem não tiver pecado que
atire a primeira pedra!
--------------------------------------------------------------------Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro
Ofertório de 30 e 31 de Março 2019
Coleta: $5,470.00 + $1,852.00 pelo correio-(2
semanas)
Segunda coleta para as taxas: $1,949.00
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e
sacrifício!

