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 segundasfeiras e quartas-feiras, das
9:00 AM-3:00 PM e sextasfeiras 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
Catequese.

Uma das figuras mais importantes na vida de todos
os dias de nossas paróquias e dioceses é,
certamente, a do catequista.
Alguns leigos sentem-se chamados interiormente
por Deus, a assumirem tarefa de catequistas. A Igreja
suscita e distingue esta vocação divina, e lhe confere
a missão de catequizar. Desta forma, o Senhor Jesus,
mestre e formador dos discípulos, convida homens e
mulheres de uma maneira especial, a segui-lo. Este
chamado pessoal de Jesus Cristo e a relação com ele
são o verdadeiro motor da ação do catequista. O
catequista precisa ter vocação para esse ministério,
ele é chamado e convocado; não se trata apenas do
ministério do catequista de crianças em vista do
sacramentos, mas também de adultos na preparação
para que seus filhos recebam o Baptismo,
catecúmenos, etc. Além de pessoas consagradas na
vida religiosa, os leigos catequistas vivendo no
coração da família, são pessoas mais habilitadas a
serem formadores da fé. Na nossa comunidade
estamos sempre precisando de catequistas. Se
houver alguém que se sente chamado a servir a
Igreja de Deus como catequista, por favor dirija-se a
coordenadora da catequese, a Sra. Rosa Fernandes.

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.
--------------------------------------------------------------------Missa Dos Finados Com Liturgia Dedicada Aos
Paroquianos Que Faleceram Durante Este Ano
Na sexta-feira, 2 de Novembro 2018, durante a Missa
das 7:00 PM (em Inglês), lembraremos de modo
especial os fiéis defuntos da nossa paróquia que
faleceram durante este ano. Uma vela será
preparada com o nome dos vossos entes queridos
falecidos durante este ano para os familiares que
poderem participar desta bonita liturgia. Para
podermos preparar as velas, pedimos que liguem
para o escritório até 22 de Outubro para nos avisar
que estará alguém presente para a apresentação da
vela durante esta liturgia.
A Missa em Português, em memória de todos os
nossos fiéis defuntos, será celebrada as’ 8:00 PM.
--------------------------------------------------------------------A Igreja dedica o mês de outubro ao Rosário e às
Missões.--- Outubro é para os cristãos católicos um
mês muito especial e espiritualmente intenso. Mês
que nos convida a uma profunda reflexão sobre a
importância da oração do Rosário e de nossa missão
como verdadeiros cristãos. O Rosário é uma oração
contemplativa e Cristocêntrica, não se deve rezar
o Rosário sem a meditação da Sagrada Escritura. É a
prece do cristão na sua peregrinação da fé, seguindo
os passos de Jesus, na companhia de Maria.
Outubro é também o mês missionário! É tempo de
lembrarmos, de maneira especial, todos os
missionários que dedicaram suas vidas pelo bem do
próximo, os que deixam suas terras e partem para
lugares desconhecidos e necessitados levando ajuda
humanitária e o amor de Deus.
------------------------------------------------------------------O resultado do ofertório deste fim-de-semana, se
encontra nas páginas deste boletim em Inglês.

INTENÇÕES DAS MISSAS
+Sábado 13 de OutubroCesar Martins
+Domingo 14 de OutubroAlírio Caspento e rezemos
pelos
Membros
da
Irmandade de Fátima e por
Armando Alves e família e
Sandro Feiteira
+Quarta-feira 17 de OutubroJoão Grego
+Sábado 20 de Outubro-João
Capela e rezemos por José Zargo
+Domingo 21 de Outubro- João Maia e rezemos por
Manuel Martins e Armando Alves e família
-----------------------------------------------------------------------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, com dança de quadrilla,etc. será
também um modo de angariar fundos para a paróquia. A
comida e bebida estará a venda para quem quiser
comprar. Haverá canjiquinha, feijão tropeiro, espetinho,
alcântara, quentão, cerveja, arroz doce.
Música boa com o Grupo N.R. G.
Adultos $10.00 e crianças de (7-12) -$5.00.
Ingressos a’ venda na porta.
Venham se divertir com vossos familiares, amigos e
amigas!

--------------------------------------------------------------------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.

Oração a Nossa Senhora Aparecida
Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida.
Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos
pecadores, Refúgio e Consolação dos aflitos e atribulados.
Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai
sobre nós um olhar favorável, para que sejamos
socorridos em todas as necessidades espirituais e
temporais. E sobretudo na hora da nossa morte. Recebeinos o’ Mãe celestial, e com vossa poderosa intercessão
fortalecei-nos a fim de que servindo-vos fielmente nesta
vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graça
no Ceu por toda a eternidade. Amem!
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nos’!
---------------------------------------------------------------------------8º FESTIVAL INTERNACIONAL DE THANKSGIVING
No dia 18 de Novembro a partir das 6:00 PM no salão da
Igreja haverá o Festival Internacional de Thanksgiving com
comidas típicas de vários países. 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 a’ venda no final das Missas e
no escritório da paróquia. Precisamos de voluntários para
preparar alguma comida típica Brasileira ou 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.
Contamos com a vossa participação para manter esta
bonita tradição com deliciosas comidas variadas!
---------------------------------------------------------------------------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 e’ 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.

