
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 da Legião de Maria. 

Legião de Maria: “Quem e’ esta que avança como a 

Aurora, Formosa como a Lua Brilhante, como o Sol 

em Ordem de Batalha.” Este grupo existe desde 11 

de Julho de 1994, onde se reúne semanalmente 

(sempre as segundas – feiras as 7h na nossa sala) Um 

grupo que depois de 3 meses em prova fazem os 

votos de serem soldados de Maria para ajudar 

Espiritualmente aquém necessitar, visitando, e 

principalmente com a reza do terço todos os Sábados 

as 6h onde se leva a imagem de Nossa Senhora das 

Graças a visitar essa família por toda a semana. Está 

aberto a todos os que queiram participar. Todos 

estão convidados a fazer uma visita segundas as 7h 

da noite na nossa sala em baixo da Igreja. 

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

DIRETÓRIO PAROQUIAL 

Por favor contacte o escritório paroquial se não 

quiserem o vosso nome, moradia, e número de 

telefone ou foto publicado na nossa diretoria 

paroquial. Obrigado 

Na segunda-feira dia 11 de Novembro é feriado 
nacional, por esse motivo o escritório paroquial 
estará fechado e reabrirá na terça-feira dia 12 às 
9:00 AM. 
------------------------------------------------------------------ 
AJUDA PARA OS NECESSITADOS 
O Apoio Social da nossa comunidade estará 
recolhendo comidas não perecíveis, enlatadas, 
pacotes, e também perus as portas de entrada 
durante as nossas Missas aos Sábados e Domingos. 
Também estão aceitando gift cards – cartões do 
Shop-Rite, para distribuir pelos mais carentes. O 
grupo do Apoio Social agradece a todos pela vossa 
ajuda. 
--------------------------------------------------------------------- 
9º FESTIVAL INTERNACIONAL DE THANKSGIVING 
No dia 17 de Novembro a partir das 6:00 PM no salão 
da Igreja haverá o Festival Internacional de 
Thanksgiving com comidas típicas de vários países. 
Quem oferecer uma comida típica recebera’ um 
ingresso grátis. Se precisarem de recipientes para 
colocar comida poderão buscar na reitoria.  
Preços de entrada são de $10- adultos e $5 por 
crianças menores de 12 anos, bebes grátis. Não 
haverá ingressos a venda na entrada no dia do 
evento. Os bilhetes estarão á venda no final de cada 
Missa e no escritório da paróquia. Além de 
voluntários para preparar alguma comida típica 
Brasileira e Portuguesa, também precisamos de 
ajuda para servir a comida e na limpeza.  
Voluntários que poderem oferecer alguma comida, 
servir, ou ajudar na limpeza por favor mande um 
email- (correio eletrónico) para 
CorpusChristiITF@gmail.com ou ligue para o 
escritório para a linha 15 em Português ou 10 em 
Inglês, ou preencha o formulário que se encontra na 
pagina do boletim em Inglês.  
Contamos com a vossa participação para manter 
esta bonita tradição com deliciosas comidas 
variadas! 
-------------------------------------------------------------------

Intenção do Papa Francisco para Novembro: 

Diálogo e reconciliação no Oriente Próximo 
Para que no Oriente Próximo, no qual diversas 
tradições religiosas compartilham o mesmo espaço 
de vida, nasça um espírito de diálogo, de encontro e 
de reconciliação. 
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INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 09 de Novembro - 
Maria Celeste de Jesus 
+Domingo 10 de Novembro- 
Eduarda Freire e rezemos 
pelos membros da 
Irmandade de Fátima, e 
Sandro Feiteira 
+Quarta-feira 13 de 
Novembro- Michael Vence 
e Almas do Purgatório 
+Sábado 16 de Novembro- Padre Filipe da Rocha 
+Domingo 17 de Novembro- Rosa Nunes Margarida 
esposo e filho e rezemos por Rogério Martins 
--------------------------------------------------------------------- 
O livro de Missas para o ano de 2020 já está 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.  
--------------------------------------------------------------------- 
ALGUNS MODOS DE HONRAR OS NOSSOS FALECIDOS  

Algumas pessoas também gostam de honrar os seus 
entes-queridos falecidos oferecendo velas ou flores 
para a Igreja. Isto não deve fazer o lugar de oferecer 
Missas pela intenção do defunto, mas é uma maneira 
de honrar o falecido: Velas do sacrário -$25, Vela de 
Nossa Senhora- $25, Velas do altar-$35, as Oferendas 
(pão e vinho para serem consagrados) - $25, flores para 
o altar-$35. (velas, oferendas e flores serão oferecidas 
por uma semana). Inscrição do falecido na Sociedade 
Memorial de Defuntos todos as primeiras segundas-
feiras de cada mês durante a Missa das 7:30AM: esta 
inscrição será oferecida durante um ano por 12 meses 
seguidos e o custo e’ $50.00. Se alguém estiver 
interessado em fazer este tipo de oferta para a Igreja 
honrando os seus falecidos, por favor visite o escritório.  

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

 Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 02 e 03 de Novembro 2019 
Coleta: $5,707.50 + pelo correio $1,099.00  
Coleta do dia de Todos os Santos: $940.00 + $277.00 
pelo correio 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 

DEVOÇÃO ÀS ALMAS DO PURGATÓRIO 

Na Igreja Católica, o mês de Novembro, é iluminado de 

modo particular pelo mistério da comunhão dos santos 

que se refere à união e à ajuda mútua que os cristãos 

podem prestar-se entre si: nós que estamos ainda na 

terra, os que já certos de irem para o Céu se purificam, 

antes de se apresentarem diante de Deus dos vestígios 

de pecado no purgatório, e os que intercedem por nós 

diante da Santíssima Trindade onde gozam da 

felicidade suprema para sempre. O Céu é o fim último 

e a realização das aspirações mais profundas do 

homem, o estado de felicidade suprema e definitiva 

(Catecismo da Igreja Católica, 1024). 

 São Josémaria tinha uma amizade especial pelas almas 
do purgatório, falava delas dizendo: «As almas benditas 
do purgatório são as minhas boas amigas». 
As almas do Purgatório. - Por caridade, por justiça e por 
um egoísmo desculpável - podem tanto diante de Deus! 
- Tem-nas muito presentes nos teus sacrifícios e na tua 
oração. 
INDULGÊNCIAS PLENÁRIAS PARA O DIA DE FINADOS  
Ao fiel que visitar devotamente um cemitério e rezar, 
mesmo em espírito, pelos defuntos, concede-se 
indulgências somente aplicável às almas do Purgatório. 
Esta indulgência será plenária (cumprindo as 3 
condições), cada dia, de 01 a 08 de novembro; nos 
outros dias do ano será parcial; 
 Para adquirir a INDULGÊNCIA PLENÁRIA é preciso ir ao 
cemitério, rezar devotamente pelos defuntos e 
preencher essas três condições: 
 a) Confissão sacramental – cada confissão vale para as 
indulgências obtidas até uns 15 dias antes e para as que 
serão obtidas até uns 15 dias depois de recebido o 
sacramento; 
 b) Comunhão eucarística – é necessária uma 
comunhão para cada indulgência; 
 c) Oração nas intenções do Sumo Pontífice – rezar para 
cada indulgência; 
d) exclusão de qualquer apego ao pecado, mesmo 
venial. 

--------------------------------------------------------------------- 
Eterno Pai, Ofereço-Vos o Preciosíssimo Sangue 

de Vosso Divino Filho Jesus, em união com todas 

as Missas que hoje são celebradas em todo o 

mundo; por todas as Santas almas do purgatório, 

pelos pecadores de todos os lugares, pelos 

pecadores de toda a Igreja, pelos de minha casa e 

de meus vizinhos. Amém.  



 


