
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 

Nos próximos boletins encontraremos algumas 

informações sobre os diversos grupos e ministérios 

que existem dentro da nossa comunidade de língua 

Portuguesa. 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 é 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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Outubro: 
Pela evangelização: Para que o sopro do Espírito 
Santo suscite uma nova primavera missionária na 
Igreja. 
 

AGRADECIMENTOS! 
No sábado passado, dia 05 de Outubro, tivemos a 
festa anual do Outono promovida pela nossa 
comunidade Brasileira. Foi um evento muito 
divertido e muito bem participado. Agradecemos a 
todos os organizadores, cozinheiros, voluntários de 
limpeza, porteiros, musica, e todos os que de uma 
maneira ou de outra trabalharam incansavelmente 
para o sucesso desta Festa. Um agradecimento 
especial a todos os que participaram das quadrilhas 
que sempre animam este evento. Essas danças são 
sempre muito animadas e divertidas! Obrigado e que 
Deus abençoe a todos! 
--------------------------------------------------------------------- 
NÃO HÁ MISSA EM PORTUGUÊS NO DIA 16 DE OUTUBRO  

O nosso Bispo James virá á nossa paróquia para 
administrar o Sacramento de Confirmação (Crisma) 
aos nossos 44 Jovens na quarta-feira dia 16 de 
Outubro, 2019 as 4:00 PM. Por esse motivo não 
haverá Missa em português nessa quarta-feira. A 
intenção da Missa será transferida para a próxima 
quarta-feira dia 23 de Outubro. 
--------------------------------------------------------------------- 
MEDITAÇÃO: As orações dos santos são poderosas 
junto de Deus; e todavia não são mais do que as 
orações de servos. Mas as de Maria são orações de 
Mãe. Santo Antonino dizia: «a oração de Maria tem 
sobre o coração de Jesus a força de uma ordem». 
Também considera impossível que a divina Mãe peça 
ao Filho uma graça e que o Filho lhe recuse. «É 
impossível – dizia – que a Mãe não seja ouvida». É por 
isso que S. Bernardo nos exorta a pedir, por intercessão 
de Maria, todas as graças que desejamos alcançar de 
Deus. «Procuremos a graça – escreve – mas 
procuremo-la por Maria, porque ela é mãe; ela é 
sempre ouvida, e não pode obter uma recusa». Deste 
modo, vemos a imensa família dos cristãos recorrer a 
Maria como mãe amada e dedicada. Quem poderá 
contar os santuários, os altares, as imagens, as 
bandeiras, os escapulários, as imagens de Maria? A 
todo o momento, de todos os lugares da terra, se eleva 
um apelo filial: «Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por 
nós pecadores». E eu mesmo grito: «Augusta Mãe de 
Deus, rogai a Jesus por mim. Vede as misérias da minha 
alma, e tende piedade de mim. Sim, rogai e não cesseis 
jamais de rogar por mim, enquanto não me virdes no 
céu, seguro da minha salvação eterna. Ó Maria, sois a 
minha esperança, não me abandoneis». (Leão Dehon, 
OSP 4, p. 337). 



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 12 de Outubro- 
João Laranjeiro e rezemos 
pelos membros da 
Irmandade de Fátima e 
Maria da Anunciação 
+Domingo 13 de Outubro- 
Sandro Feiteira 
+Quarta-feira 16 de 
Outubro- Missa do Crisma 
com o Bispo as 4:00PM   
+Sábado 19 de Outubro- Evangelina de Jesus 
+Domingo 20 de Outubro- José Zargo e Rogério 
Martins e rezemos por Manuel Martins e João da 
Rocha Laranjeiro  
---------------------------------------------------------------------
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.  
--------------------------------------------------------------------- 
EXIBIÇÃO DOS MINISTÉRIOS DA NOSSA PARÓQUIA- 

(MINISTRY FAIR) 

No domingo dia 13 de Outubro no salão da Igreja 

depois de cada Missa, haverá uma exibição dos 

Ministérios da nossa paróquia- (Ministry Fair). 

Pedimos aos coordenadores ou um membro de cada 
Ministério para participar deste evento para 
representar a nossa comunidade. 
--------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMAÇÃO DO MINISTÉRIO DE 
EVANGELIZAÇÃO * 
FAMILY MOVIE NIGHT- Noite de Cinema em Família  
Traga seus amigos para uma noite de convívio.  
Entrada gratis! 
Sexta-feira- 18 de Outubro, 2019 
Salão de Corpus Christi Church  
Convívio- 6:30-7:00 PM e o filme a seguir ao 
convívio.  
Filme: "Unplanned" 
Todos estão convidados a participar.  
--------------------------------------------------------------------- 
 

Segunda-feira dia 14 de Outubro é feriado nacional 
e o escritório estará fechado e reabrira na terça-
feira as 9:00AM. A Missa semanal será celebrada as 
9:00AM em Inglês.  
--------------------------------------------------------------------- 
CLASSES DE CONFIRMAÇÃO/ SACRAMENTOS PARA 
ADULTOS  
Se houver algum adulto precisando de preparação 
para receber os sacramentos, por favor contacte 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.  
--------------------------------------------------------------------- 
REGISTOS PARA A CATEQUESE 
O último dia para registar as crianças para a 
catequese já passou. Se ainda houver alguém que 
precisa registar o seu filho/filha por favor dirija-se á 
equipe catequética no dia 19 de Outubro as 5:30 PM 
no salão da Igreja. Haverá uma taxa de $25.00 que 
ira’ ser adicionado ao registo para aqueles que não 
registaram as crianças a tempo. Se estiver a registar 
a criança pela primeira vez, precisa trazer as 
certidões de nascimento e do Baptismo da criança.  
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
--------------------------------------------------------------------- 
Yard Sale- Feira 
O grupo de São Vicente de Paulo estará promovendo 
uma feira - “Yard Sale” no estacionamento da Igreja 
no sábado dia 19 de Outubro, 2019 das 8:00 AM – 
1:00 PM.  
O dinheiro que angariarem será doado para os mais 
necessitados. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 05 e 06 de Outubro 2019 
Coleta: $4,027.50 + pelo correio $1,515.00  
Segunda coleta: $1,135.00 - (aquecimento e ar- 
condicionado) 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 



 
 
 
 


