
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 de Grupo de Oração Aguas 
Viva.  
Grupo de Oração Agua Viva. A nossa devoção e’ ao 
Divino Espirito Santo. O nosso Carisma e’ Louvor e 
Adoração. Nossas orações são espontâneas. Aquela 
que nasce do mais íntimo de nosso coração. O Grupo 
de Oração Agua Viva, acontece todas as quartas 
feiras as 8:00 PM. Primeiro assistimos a Santa Missa 
as 7:30, apos’ a Missa rezamos o Terço e ali 
entregamos nas mãos de N.Sra. tudo que trazemos 
em  nosso coração naquele dia, fazemos um grande 
louvor com música e orações e também invocamos a 
presença do Espirito Santo no meio de nós. Passando 
todo esse momento de entrega na presença do Pai, 
Filho e Espirito Santo, fazemos um momento com a 
palavra, pegando numa passagem Bíblica, (estudada 
antes em casa) e ali fazemos uma pequena 
interpretação da mesma. Terminamos com um canto 
final, orações de agradecimento, e o abraço da paz. 
Toda terceira quarta-feira do mês damos lugar a 
adoração do Santíssimo. Também sempre 
recebemos pregadores vindo de outras 
comunidades, especialmente do Brasil. 
--------------------------------------------------------------------- 
Segunda-feira dia 8 de outubro e’ feriado Nacional e 
o escritório paroquial estará fechado; reabrira’ na 
terça-feira dia 9 as 9:00AM. A Missa semanal em 
Inglês será celebrada as 9:00AM.  

CLASSES DE CONFIRMAÇÃO/ SACRAMENTOS PARA 

ADULTOS  

Se houver algum adulto precisando de preparação 
para receber os sacramentos por favor entre em 
contacto com a Sra. Filomena Granadeiro ou a Sra. 
Laurinda Gomes ou ligue para o escritório da 
paróquia.  
Se são casados pelo civil e não pela Igreja, ou 
solteiros mas vivendo juntos como casados, por favor 
consulte primeiro com o pastor da paróquia, o Pe. 
Damião.  
--------------------------------------------------------------------- 
Angariação de Fundos- Jantar com Spaghetti e bolas 
de carne (almôndegas). O jantar será servido no 
salão da Igreja na sexta-feira dia 12 de Outubro das 
7pm-9pm. Haverá musica, rifas e mais surpresas. 
Ingressos a’ venda no escritório paroquial com o 
custo de $10.00 por adulto e $5.00 por criança de 12 
anos ou menos. Venham participar! 
--------------------------------------------------------------------- 
PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA  
No Sábado dia 13 de Outubro haverá a tradicional 
procissão das velas as 7:30 PM a volta da Igreja Corpus 
Christi com a participação das crianças da catequese e os 
vários grupos e todas as famílias. A Missa será celebrada 
logo apos a procissão. Contamos com a participação de 
todos! 

--------------------------------------------------------------------- 
HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
APARECIDA                                                            
A homenagem a Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida com a coroação de Nossa Senhora será 
coordenada pela nossa comunidade Brasileira no 
domingo dia 14 de Outubro. Todos estamos 
convidados a participar desta bonita celebração 
durante a Missa das 11:30 AM em honra de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida.  
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Outubro: 
Pela evangelização: A missão dos consagrados. 
 
Para que os consagrados e as consagradas reavivem 
o seu fervor missionário e estejam presentes entre 
os pobres, os marginalizados e aqueles que não têm 
voz.      
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 06 de Outubro- 
Manuel Martins e Missa de 
7º Dia por Francisca Pinheiro 
(Dona Kita) e também 7º dia 
por Albano Costa 
+Domingo 07 de Outubro- 
Manuel Martins e rezemos 
por Armando Alves e família 
+Quarta-feira 10 de Outubro- 
José Maria Mirassol e esposa 
+Sábado 13 de Outubro- 
Cesar Martins 
+Domingo 14 de Outubro- Alírio Caspento e rezemos 
pelos Membros da Irmandade de Fátima e por 
Armando Alves e família e Sandro Feiteira 
------------------------------------------------------------------------ 

O livro de Missas para o ano de 2019 já esta’ aberto 
para quem quiser marcar intenções de Missas. Para 
marcar uma intenção deve marcar no escritório. Os 
nomes marcados na hora da Missa são pedidos de 
orações.  
---------------------------------------------------------------------  
FESTA DO OUTONO - (FESTA JUNINA NO BRASIL) 

A festa anual de Outono 
acontecera’ no Sábado 20 
de Outubro, 2018 a partir 
das 7:00 PM no salão da 
Igreja Corpus Christi.  
A festa vai ser promovida 
pela nossa comunidade 
Brasileira. Alem de ser uma 

festa bastante divertida, será também um modo de 
angariar fundos para a paróquia.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Coleta de 29 e 30 de Setembro, 2018  
$4,543.50 + pelo correio: $1,081.00 
Segunda coleta para taxas: $1,503.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
--------------------------------------------------------------------- 
O Mês de Outubro e’ considerado como o mês das 
Missões. Mantenhamos todos os nossos 
Missionários nas nossas orações!  
 
 
 
 

O DIREITO A VIDA 
  
O direito à vida é incondicional. Deve ser 
respeitado e defendido, em qualquer etapa ou 
condição em que se encontre a pessoa humana. 
O direito à vida permanece, na sua totalidade, para 
o idoso fragilizado, para o doente em fase terminal, 
para a pessoa com deficiência, para a criança que 
acaba de nascer e também para aquela que ainda 
não nasceu. Na realidade, desde quando o óvulo 
é fecundado, encontra-se inaugurada uma nova 
vida, que não é nem a do pai, nem a da mãe, mas 
a de um novo ser humano. Contém em si a 
singularidade e o dinamismo da pessoa humana: 
um ser que recebe a tarefa de vir-a-ser. Ele não 
viria jamais a tornar-se humano, se não o fosse 
desde início. Esta verdade é de caráter 
antropológico, ético e científico. Não se restringe à 
argumentação de cunho teológico ou religioso. 
 
A defesa incondicional da vida, fundamentada na 
razão e na natureza da pessoa humana, encontra 
o seu sentido mais profundo e a sua comprovação 
à luz da fé. A tradição judaico-cristã defende 
incondicionalmente a vida humana. A sapiência e 
o arcabouço moral do Povo Eleito, com relação à 
vida, encontram sua plenitude em Jesus Cristo. As 
primeiras comunidades cristãs e a Tradição da 
Igreja consolidaram esses valores. O Concílio 
Vaticano II assim sintetiza a postura cristã, 
transmitida pela Igreja, ao longo dos séculos, e 
proclamada ao nosso tempo: “A vida deve ser 
defendida com extremos cuidados, desde a 
concepção: o aborto e o infanticídio são crimes 
abomináveis”. 
 
O respeito à vida e à dignidade das mulheres deve 
ser promovido, para superar a violência e a 
discriminação por elas sofridas. A Igreja quer 
acolher com misericórdia e prestar assistência 
pastoral às mulheres que sofreram a triste 
experiência do aborto. O aborto jamais pode ser 
considerado um direito da mulher ou do homem, 
sobre a vida do nascituro. A ninguém pode ser 
dado o direito de eliminar outra pessoa. A 
sociedade é devedora da mulher, particularmente 
quando ela exerce a maternidade. O Papa 
Francisco afirma que “as mães são o antídoto mais 
forte para a propagação do individualismo egoísta. 
‘Indivíduo’ quer dizer ‘que não se pode dividir’. As 
mães, em vez disso, se ‘dividem’ a partir de 
quando hospedam um filho para dá-lo ao mundo e 
fazê-lo crescer”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


