
Para atendimento em 
Português, por favor ligue 
para o escritório da nossa 
paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 
 
 

 

 

-------------------------------------

OFERTAS PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA 

Ainda estamos recebendo ofertas para os 

gastos do sistema de segurança que foi 

instalado na nossa Igreja. Até ao presente 

$2,755.00 foi recebido. Se houver alguém que 

queira fazer uma oferta por favor anote no 

vosso cheque “Restricted Gift”. 

--------------------------------------------------------------- 
Agradecemos a todos os que estão enviando o 

dízimo/ofertório para o escritório paroquial 

durante este período difícil, pelo correio, ou pelo 

site de Doação à Paróquia -Online Giving- que 

disponibiliza aos seus paroquianos a 

oportunidade de usar a Transferência Eletrônica 

de Fundos (um método alternativo para dar o 

dízimo), ou deixado na caixa de correio do 

escritório! Que Deus vos recompense.  

--------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Novembro: 

Intenção de oração universal: A inteligência 
artificial. 
Rezemos para que o progresso da robótica e da 
inteligência artificial esteja sempre a serviço do ser 
humano. 
---------------------------------------------------------------

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 24 e 25 de Outubro 2020 
Coleta: $3,675.00 e pelo correio: $1,511.00 
Coleta para as taxas: $950.00 + correio $1,270.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade 
e sacrifício!  

Missa dos Finados- todos os fiéis defuntos  

Esquema de Missas para o dia dos nossos fiéis 
defuntos:  
7:30 AM- Missa em Inglês 
6:00 PM – Missa em Latim 
8:00 PM- Missa em Português  
Os envelopes com os nomes dos defuntos 

serão colocados no altar durante o mês de 

Novembro.  

---------------------------------------------------------------

Devoções da Primeira sexta-feira do mês 

Nas primeiras sextas-feiras de cada mês na 

nossa paróquia há Adoração do Santíssimo 

Sacramento a partir das 3:00PM, confissões 6-

6:30PM, e a novena/Bênção do Santíssimo 

Sacramento às 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. 

 
Confissões em Inglês: 

Sábados: 3:30-4:30 PM 
Quartas-feiras: 5:00-5:45 PM 
Primeiros Sábados do mês: 11:00-11:30 AM 
Primeiras sextas-feiras do mês: 6:00- 6:30 PM 
E também por apontamento/marcação. 

--------------------------------------------------------------------- 

Confirmação/Crisma  
O Sacramento da Confirmação/Crisma será 
celebrado na nossa Igreja de Corpus Christi no 
Sábado dia 21 de Novembro, 2020 às 10:00AM. 
O ensaio terá lugar na segunda-feira dia 16 de 
Novembro as 6:30PM. Madrinhas e padrinhos 
devem participar do ensaio. Os 
padrinhos/madrinhas que não pertencem a 
nossa Igreja de Corpus Christi devem 
apresentar com antecedência carta de 
recomendação da Igreja onde estão registrados. 
Todas as inscrições de Confirmação devem 

ser preenchidas e entregues no escritório 

paroquial antes de receberem o Sacramento 

da Confirmação.  



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 31 de Outubro- 
Fernando Clemente 
+Domingo 01 de Novembro- 
António Costa Lucas e 
intenções dos membros do 
Sagrado Coração de Jesus e 
rezemos por Manuel Lucas 
Novo, pais e sogros 
+Quarta-feira 04 de 
Novembro- João Grego 
+Sábado 07 de Novembro- 
Euclides Mirassol e pais 
+Domingo 08 de Novembro- Sandro Feiteira e 
membros da Irmandade de Fátima e rezemos por 
José Seixeiro e Mário dos Santos Caspento 
--------------------------------------------------------------------- 
O novo livro das intenções de Missas para o 

ano de 2021 estará aberto a partir de terça-feira 
dia 27 de Outubro 2020. É preferível ligar para o 
escritório antes de vir fazer alguma marcação, 
para evitar aglomerações (alto numero) de 
pessoas dentro do escritório, devido á 
pandemia. Pedimos também o uso de máscara.  
--------------------------------------------------------------- 
TRANSMISSÃO DE MISSAS PELA INTERNET 
Devido ao número reduzido de pessoas nas 
Igrejas por causa da pandemia da Covid-19, as 
Missas de muitas paróquias estão sendo 
transmitidas pela internet. Por enquanto, 
somente uma das Missas em Inglês está sendo 
transmitida da nossa Igreja Corpus Christi cada 
fim-de-semana.    
Estamos procurando também alguém da nossa 
comunidade de língua Portuguesa que possa 
fazer a transmissão de algumas de nossas 
Missas de cada fim-de-semana em Português. 
Talvez seria uma boa atividade para alguns 
membros do nosso Grupo de Jovens? Seria um 
serviço voluntario durante a participação da 
Santa Missa.  
Se alguém estiver interessado em nos 
ajudar, por favor ligue para o escritório 
paroquial para obter mais detalhes: 732- 254-
1800 linha 15.  
 
 
 
 
 

No dia de finados, a igreja concede a indulgência 
plenária a modo de sufrágio pelos fiéis defuntos. 
Para alcançar a indulgencia plenaria, é requerido a 
Confissão, a Comunhão Eucarística, a oração 
segundo as intenções do Papa e a visita ao cemitério 
ou a uma igreja. 
Este ano, nas circunstâncias atuais devidas à 
pandemia de “covid-19”, as indulgências  plenárias 
para os fiéis falecidos se prorrogarão (são 
extendidas) durante todo o mês de novembro, com a 
adequação das obras e condições para garantir a 
segurança dos fiéis. 
a.- A indulgência plenária para os que visitarem um 
cemitério e rezarem pelos defuntos, ainda que 
apenas mentalmente, estabelecida por regra geral 
somente em dias que vão de 1 a 8 de novembro, 
poderá ser transferida a outros dias até ao fim do 
mesmo mês. Estes dias, escolhidos livremente pelos 
fiéis, também podem ser independentes entre si. 
 
b.- a indulgencia plenária de 2 de novembro, 
estabelecida por ocasião da Comemoração de Todos 
os Fiéis Defuntos para os que visitarem 
piedosamente uma igreja ou oratório e aí recitarem o 
“Pai Nosso” e o “Credo”, pode ser transferida não só 
ao domingo anterior ou posterior ou ao dia da 
solenidade de Todos os Santos, como também a 
outro dia do mês de novembro, livremente escolhido 
por cada um dos fiéis. 
 
Os anciães, os enfermos e todos aqueles que por 
motivos graves não possam sair de casa, por 
exemplo, por causa das restrições impostas pela 
autoridade competente para o tempo da pandemia, 
com o fim de evitar que numerosos fiéis se 
aglomerem nos lugares sagrados, poderão obter a 
indulgência plenária desde que se unam 
espiritualmente a todos os demais fiéis, 
completamente desapegados do pecado e com a 
intenção de cumprir quanto antes as três condições 
habituais (confissão sacramental, comunhão 
eucarística e oração segundo as intenções do Santo 
Padre), diante uma imagem de Jesus ou da 
Santíssima Virgem Maria, rezem orações piedosas 
pelos defuntos, por exemplo, Laudes e Vésperas do 
Ofício dos Defuntos, o Rosário (terço) Mariano, a 
Coroa (ou terço) da Divina Misericórdia, outras 
orações pelos defuntos mais apreciadas pelos fiéis, 
ou se dediquem à leitura meditada de algumas das 
passagens do Evangelho propostas para a Liturgia 
dos Defuntos, ou realizem uma obra de misericórdia, 
oferecendo a Deus as dores e as dificuldades de sua 
própria vida. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


