
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 
Ministério de Leitores.  
O leitor é um ministro, um servidor da Palavra, um 
porta-voz de Deus, especificamente na proclamação 
da palavra nas celebrações litúrgicas. Atua a partir do 
seu BATISMO, fazendo parte da vida da Igreja. Não 
trabalha por conta própria, mas como representante 
de Cristo, animado pelo Espírito Santo. “É Cristo 
mesmo que fala quando se lêem as Sagradas 
Escrituras na Igreja” (SC, 7). Na liturgia, contudo, não 
se trata de “fazer a leitura”, simplesmente. Na 
liturgia, se PROCLAMA a Palavra de Deus! A leitura 
litúrgica é um acontecimento comunitário-
sacramental. Jesus Cristo fala à comunidade reunida 
pela mediação do leitor (a). E o Espírito está presente 
na pessoa que lê e está atuante também nos 
ouvintes para que acolham a Palavra em suas vidas. 
Os ouvintes devem ouvir, escutar e acolher a Palavra. 
Ouvem as palavras proclamadas pelos leitores, e têm 
os olhos fixos neles para não perderem nem uma 
vírgula, nem um sinal daquilo que é anunciado!  
Temos sempre necessidade de leitores. Se houver 
alguém nas nossas comunidades de língua 
Portuguesa que participam nas nossas liturgias, que 
sabem ler bem e que gostariam de fazer parte da 
nossa equipe de leitores, por favor contacte a 
secretaria do nosso Apostolado de língua 
Portuguesa. 
 

HORÁRIOS DE VERÃO NO ESCRITÓRIO PAROQUIAL  

A partir do dia 13 de Julho ate’ dia 31 de Agosto, o 
escritorio paroquial estara’ fechado nas sextas-
feiras. Assistência em Português sera’ nas segundas-
feiras e quartas-feiras das 9AM-3PM, e quintas-feiras 
das 10AM-3PM. Em Setembro os horarios e dias 
voltaram para os horarios e dias habituais.   
--------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICADOS DAS CRIANÇAS QUE RECEBERAM A 
PRIMEIRA COMUNHÃO E CONFIRMAÇÃO DOS 
ADULTOS 
Os certificados das crianças que receberam a 
Primeira Comunhão e dos Adultos que receberam a 
Confirmação estão agora no escritório da paróquia. 
Pedimos aos pais e responsáveis para virem buscar 
nos horários de atendimento.  
--------------------------------------------------------------------- 
EVANGELIZAR: Trecho dum artigo escrito por Pe. 
Bill Waters – (sugestões praticas). 
*Convide alguém a algum evento paroquial. Algumas 
pessoas podem se sentir acanhadas ou não tem 
coragem de entrar numa Igreja por isso se forem 
convidados a algum evento paroquial como uma 
festa talvez se sentirão mais acolhidos. O Pe. Bill 
Waters descreve um exemplo: ‘Conheço uma 
senhora que convidou uma colega para sair tomar 
uma bebida depois do trabalho. A colega respondeu 
que tinha um compromisso de ir a’ abertura da 
Missão Paroquial na Igreja onde pertencia e sugeriu 
que a colega a acompanhasse e depois iriam tomar 
uma bebida. A colega aceitou e por causa dessa visita 
a’ paroquia ela se inscreveu no programa 
catequético para adultos na paróquia.   
A evangelização não tem de ser obra missionária 
num país distante. Como disse o Papa Francisco em 
sua entrevista com o padre António Spadaro, SJ, 
(revista americana, 30 de setembro de 2013), 
precisamos ser capazes de fazer as pequenas coisas 
de cada dia com um grande coração aberto a Deus e 
aos outros. "É um estilo de vida onde ouvimos a 
palavra e proclamamos a fé no aqui e agora em 
circunstâncias diárias”. Se isso fosse compreendido e 
integrado na vida de todos os batizados, nossa Igreja 
seria radicalmente diferente. 
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 07 de Junho- José 
Maria Mirassol e esposa 
+Domingo 08 de Julho- 
Nuno Pacheco e rezemos 
por Armando Alves e 
família e pelos Membros 
da Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 11 de Julho- 
João dos Santos Parracho e 
João Paulo Silva  
+Sábado 14 de Julho- 
Lucinda Pereira 
+Domingo- 15 de Julho- João Capela e rezemos por 
Sandro Feiteira e Armando Alves e família 
--------------------------------------------------------------------- 

RELOCAÇÃO TEMPORÁRIA DAS 
CELEBRAÇÕES DAS MISSAS 

 
Na segunda-feira, dia 09 de Julho, as 
celebrações das Missas terão lugar no salão 
da nossa Igreja devido ao começo das obras 
no interior da Igreja.    
--------------------------------------------------------------------- 
BOAS FÉRIAS -Estamos no tempo de férias e muitos 
vão viajar para visitar os seus parentes e amigos em 
diferentes partes do mundo. A todos desejamos 
boas viagens e bom descanso. Não devemos 
esquecer  a participação nas missas dominicais, em 
qualquer lugar do mundo onde se encontramos. 
Lembramos também a nossa oração diária e a vida 
sacramental (confissão, Comunhão). Visitemos 
também os lugares sagrados como por exemplo os 
Santuário (em Fátima, em Aparecida ou outros) e 
não devemos esquecer de rezar por nossa 
comunidade paroquial.  
Também com alegria recebemos na nossa 
comunidade todos os visitantes que passam as férias 
nas nossas famílias. Bem-vindos no nosso meio. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 30 de Junho e 01 de Julho 2018 
Coleta: $4,840.50   Pelo correio: $1,386.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 

UM RESUMO DA CARTA DO PE. DAMIÃO SOBRE A 
CONSTRUÇÃO NO INTERIOR DA IGREJA CORPUS 
CHRISTI 
O Pe. Damião adquiriu permissão da Diocese de 
Metuchen para fazer algumas mudanças no interior 
da Igreja Corpus Christi. A última restauração foi feita 
em 2003. A meta principal das modificações e’ de 
tentar demonstrar e reeducar os fiéis sobre a suma 
importância da Santa Eucaristia na vida do Cristão, 
sendo a Santa Eucaristia o coração da Igreja.  
 
A parte do presbitério será modificado e pintado 
com nova iluminação para realçar o crucifixo 
principal. O Sacrário será mudado para o centro. 
Teremos dois altares, o altar que será adicionado, 
também dará a possibilidade de participar de Missas 
Tradicionais em Latim. Esse novo altar que foi 
construído na Bélgica por volta dos anos 1840, foi 
oferecido por uma paroquiana anonima.  
 
A nave da Igreja será restaurada. O chão da nave será 
polido, os bancos serão restaurados e genuflexórios 
novos serão colocados. Tambem haverá um lugar na 
frente para as pessoas mais idosas e com dificuldade 
de mobilidade.  
 
Estas mudanças começarão em Julho para podermos 
ter tudo pronto para os 75 anos de Aniversario da 
paróquia. As Missas serão celebradas no salão da 
Igreja durante estas modificações.  
 
O Padre Damião convida a todos os paroquianos e 
amigos da Igreja Corpus Christi de oferecerem o que 
puderem para apoiar este projeto. Ofertas poderão 
ser feitas em memória de algum ente-querido. 
Nenhuma oferta será vista como muito pequena (ou 
muito grande).  
 
Uma oferta de $500.00 também poderá ser feita 
para ajudar nas restaurações dos bancos e uma 
pequena placa será colocada com o seu nome ou 
nome de sua família.  
Algumas sugestões para doações tradicionais:  

1. Benfeitor- $5,000.00 
2. Patrono- $2,500.00 
3. Contribuidor- $1,500.00 
4. Doador- $750.00 

 



 
 


