
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 o escritório estará fechado em Julho e Agosto. 
---------------------------------------------------------------------
GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE 
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! 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Julho: 
Universal: Para que todos aqueles que administram 
a justiça operem com integridade e para que a 
injustiça que atravessa o mundo não tenha a última 
palavra. 
 
 
 
 

Papa Francisco anunciou tema para Jornada 
Mundial da Juventude em Lisboa 
O Papa Francisco anunciou recentemente os temas 
para o percurso de três anos das Jornadas Mundiais da 
Juventude (JMJ), que começam a ser vividos nas 
dioceses até à celebração internacional que vai 
acontecer em Lisboa em 2022. 
 
“A próxima edição internacional da JMJ será em Lisboa, 
em 2022. Para esta etapa de peregrinação 
intercontinental dos jovens escolhi como tema ‘Maria 
levantou-se e partiu apressadamente’ (Lc 1, 39)”, disse 
hoje o Papa aos jovens do XI Fórum Internacional da 
Juventude reunidos em Roma, informa a Agência 
Ecclesia. 
 
A 37.ª JMJ, a primeira edição em Portugal, tem como 
tema uma passagem do Evangelho de São Lucas (Lc 1, 
39) sobre à visita da Virgem Maria à sua prima, Santa 
Isabel, mãe de São João Batista. 
 
Em 2020 e 2021, a Jornada Mundial da Juventude é nas 
dioceses: No Domingo de Ramos, a 5 de abril de 2020 
com o tema ‘Jovem, eu te digo, levanta-te!’ (Lc 7, 14), 
afirmação de Jesus, num relato de ressurreição do filho 
único de uma mulher viúva. 
 
O Papa Francisco escolheu para a JMJ 2021, também a 
nível diocesano, desta vez a 28 de março, o tema 
“Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!” 
(At 26, 16), do livro bíblico dos Atos dos Apóstolos 
sobre a conversão de São Paulo. 
 
“Desejo que haja uma grande sintonia entre o itinerário 
para a JMJ de Lisboa e o caminho pós-sinodal. Não 
ignorem a voz de Deus, que impele a levantar e seguir 
os caminhos que Ele preparou para vocês. Como Maria, 
e junto com ela, sejam portadores da sua alegria e do 
seu amor, todos os dias” – Papa Francisco. 
 
As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, 
após o sucesso do encontro promovido em 1985, em 
Roma, no Ano Internacional da Juventude. 
 
Cada JMJ realiza-se, anualmente, a nível local 
(diocesano) no Domingo de Ramos, alternando com um 
encontro internacional a cada dois ou três anos, numa 
grande cidade, é um acontecimento religioso e cultural 
que reúne centenas de milhares de jovens de todo o 
mundo, durante cerca de uma semana. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 06 de Julho- João 
Laranjeiro 
+Domingo 07 de Julho - João 
Paulo Silva e rezemos por 
Cecília Luz 
+Quarta-feira 10 de Julho- João 
Grego e João dos Santos 
Parracho   
 +Sábado 13 de Julho- Avós de 
Rosa Soares 
+Domingo 14 de Julho- João 
Capela e família, e rezemos pelos membros da Irmandade 
de Fátima, Rogério Martins, e Sandro Feiteira 
---------------------------------------------------------------------------- 

HORÁRIOS DE VERÃO NO ESCRITÓRIO PAROQUIAL  

A partir do dia 05 de Julho ate’ dia 30 de Agosto, o 
escritorio paroquial estara’ fechado nas sextas-
feiras. Assistência em Português sera’ nas segundas-
feiras e quartas-feiras das 9AM-3PM. Em Setembro 
os horarios e dias voltaram para os horarios e dias 
habituais. 
--------------------------------------------------------------------- 

VOCÊ ESTÁ SENDO CHAMADO PARA O DIACONATO? 

A Diocese de Metuchen está à procura de homens 
que estão interessados em se tornar diáconos 
permanentes. Uma nova classe de formação de 
diaconato começará na Primavera de 2020. Se tiver 
entre 35 e 60 anos de idade, você está convidado a 
participar de uma reunião de informações gerais na 
terça-feira dia 25 de Junho de 2019 às 7:30 da tarde 
no Centro Pastoral St. John Neumann, 146 Metlars 
Lane, Piscataway. Os pedidos para a classe 2020 
serão aceites ao final deste verão. Se tiver alguma 
pergunta, por favor, entre em contato com o 
diaconato diocesano (732) 562-2423 
---------------------------------------------------------------------------- 

Durante os meses do Verão muitos de nos’ viajamos 
para passar férias muito merecidas. No entanto a 
nossa paróquia continuara’ precisando do nosso 
apoio financeiro. Por favor não deixamos de fazer a 
nossa contribuição para a manutenção da paróquia. 
Obrigado! 
 
 
 
 

Horários de Missas em Latim, Confissões e 
Devoções 
A partir de 3 de Julho, o Pe. Damião ira’ oferecer 
Missa em Latim nas quartas-feiras as 6:15 PM. Todas 
as últimas quartas-feiras do mês haverá Confissões 
das 5-5:30 PM, a Unção dos Enfermos as’ 5:45 PM e 
novena do Espirito Santo antes da Missa em Latim. 
Nas primeiras sextas-feiras de cada mês há Adoração 
do Santíssimo Sacramento as’ 3:00PM, confissões 6-
6:30PM, e a novena/Bênção do Santíssimo 
Sacramento as’ 6:45PM. A Missa em Latim segue as’ 
7:00 PM.  
Todos os primeiros sábados de cada mês haverá 
confissões as’ 11:15- 11:45 AM e Missa em Latim ao 
meio dia. 
---------------------------------------------------------------------------- 

O Ministério da Evangelização irá apresentar um 

Movie Night * Noite de filme em família 

Entrada é grátis! Na sexta-feira, 19 de julho de 2019 
no salão da Igreja de Corpus Christi. 
O filme começa às 19:00. 
Alguns refrescos e café serão servidos. 
 

Filme: "Paulo, Apóstolo de Cristo": Arriscando sua 
vida, Lucas se aventura virado a Roma para visitar 
Paulo - o apóstolo que está acorrentado e mantido 
prisioneiro na mais escura e sombria cela da prisão 
de Nero. Assombrado pelas sombras de seus erros 
passados, Paulo se pergunta se ele foi esquecido 
enquanto aguarda sua terrível execução. Antes da 
morte de Paulo, Lucas resolve escrever outro livro 
que detalha o nascimento do que será conhecido 
como a igreja. 
--------------------------------------------------------------------- 
MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  
Pedimos aos paroquianos que mudam de endereço 
que façam o favor de contactar o escritório da 
paróquia para podermos atualizar os vossos registos. 
Caso contrario, os envelopes de ofertório e toda a 
correspondência volta para o escritório e isso resulta 
em novos gastos para a paróquia. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------------- 

O resultado do ofertório da semana passada será 

publicado no próximo boletim.  

 



 

 

 

 


