
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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Quem estiver interessado em ir á Festa do 75º 
Aniversario da paróquia por favor preencha o talão 
na página seguinte e devolva ao escritório ou 
coloque no cesto de ofertório durante a Missa. 
--------------------------------------------------------------------- 
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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, &Tesouro 
Ofertório de 06 e 07 de Julho 2019 
Coleta: $4,778.00 + $880.00 pelo correio 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 

sacrifício! 
---------------------------------------------------------------------

O resultado (depois das despesas) da festa anual que 

foi realizada no clube foi $2,500.00. Obrigado a todos 

que participaram e ajudaram.   

 

INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 13 de Julho- Avós de 
Rosa Soares 
+Domingo 04 de Julho – João 
Capela e família, e rezemos 
pelos membros da Irmandade 
de Fátima, Rogério Martins, e 
Sandro Feiteira 
+Quarta-feira 17 de Julho- 
Anthony Pereira  
+Sábado 20 de Julho- Manuel 
Martins e rezemos por Lucinda 
Barbosa de Sousa e marido 
+Domingo 21 de Julho- José Zargo e rezemos por Manuel 
Lucas Novo pais e sogros 
---------------------------------------------------------------------------- 

Horários de Missas em Latim, Confissões e 
Devoções 
A partir de 3 de Julho, o Pe. Damião irá 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 às 3:00PM, confissões 6-
6:30PM, e a novena/Bênção do Santíssimo 
Sacramento as’ 6:45PM. A Missa em Latim segue às 
7:00 PM.  
Todos os primeiros sábados de cada mês haverá 
confissões às 11:15- 11:30 AM e Missa em Latim ao 
meio dia. 
---------------------------------------------------------------------------- 

HORÁRIOS DE VERÃO NO ESCRITÓRIO PAROQUIAL  

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

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. 
  

 


