
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 

nós 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. 
--------------------------------------------------------------------- 

Noite de filme para crianças de 5-12 anos de idade 
terá lugar na sexta-feira 20 de dezembro, 2019 no 
salão da Igreja das 7-9-30pm. O nome do filme e’ 
“Wonder”. Pizza, bebida batata frita, biscoito será 
servido. Custo: $5  
Quem estiver interessado por favor registe as vossas 
crianças pelo telefone 732-770-8245 ou email: 
corpuschristievm@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------- 

Esta quarta-feira dia 18 de Dezembro não haverá 
missa às 7:30 PM. A intenção e orações que estavam 
marcadas para esse dia foram mudadas para o Dia 
de Ano Novo- Solenidade da Mãe de Deus, que será 
celebrada às 11:30 AM.  
---------------------------------------------------------------------

ÁRVORE DE NATAL PARA OS NECESSITADOS  

O grupo do Apoio Social juntamente com o grupo do 

São Vicente de Paulo estarão a recolher ofertas de 

cartões monetários para ajudar os carentes. Estarão 

árvores de Natal na Igreja, ornamentadas de postais 

com pedidos de ofertas. Quem poder participar por 

favor retire o postal que quiser e levem ao 

supermercado que corresponde, para comprar e 

ativar o gift card (cartão monetário). Depois poderão 

depositar na caixa de ofertas ao lado da árvore 

durante a nossa Missa. Os ornamentos que 

correspondem a nossa comunidade, são marcados 

com o nome “Apoio Social” á frente e tem um 

emblema (sticker) e uma fita vermelha, mas cada um 

pode levar qualquer um que quiser. Será até o Natal. 

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

Memorializaçao de Bancos da Igreja –  

Para quem estiver interessado em fazer uma oferta 

para a Igreja para ajudar na despesa de renovação 

das joelheiras e bancos da igreja, poderão faze-lo em 

memória de um ente querido falecido ou em nome 

de sua família. A oferta é $500.00 (poderá fazer 

pagamentos parcelados). Para aqueles que já 

enviaram nomes e bancos designados, uma 

confirmação por escrito sobre a ortografia exata (as 

palavras) e a localização do banco serão enviadas a 

você nas próximas semanas. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 07 e 08 de Dezembro 2019 
Coleta: $5,002.00 + pelo correio $751.00 
Para Padres aposentados: $838.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 14 de Dezembro - 
João e Ana Pacheco 
+Domingo 15 de Dezembro- 
João Domingues Grego e 
rezemos por Rogério 
Martins  
+Quarta-feira 18 de 
Dezembro- não há Missa 
Intenções foram mudadas 
para 01 de Janeiro 2020 ás 
11:30 AM 
+Sábado 21 de Dezembro- Fernando Clemente e 
Almas do Purgatório  
+Domingo 22 de Dezembro- João Laranjeiro e 
rezemos por Manuel Martins 
--------------------------------------------------------------------- 
ALGUNS MODOS DE HONRAR OS NOSSOS FALECIDOS  

Algumas pessoas também gostam de honrar e lembrar 
os seus entes-queridos falecidos oferecendo velas ou 
flores para a Igreja. Isto não deve fazer o lugar de 
oferecer Missas pelo defunto, mas é uma maneira de 
honrar o falecido e ao mesmo tempo adorna a Igreja: 
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.  

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

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

Intenção do Papa Francisco para Dezembro: 

Universal: Para que cada país tome as medidas 
necessárias para fazer do futuro dos mais jovens uma 
prioridade, sobretudo daqueles que estão a sofrer. 
--------------------------------------------------------------------- 

 

ADVENTO, PREPARAÇÃO PARA O NATAL 
Advento é tempo de preparar os Caminhos do 
Senhor e nossa Casa Interior! Aos que se abrem a 
Deus, a fé leva à autêntica alegria. A alegria de poder 
preparar a vinda de Jesus com ações de bondade e 
vida. 
É tempo alegre de reconciliação e conversão. 
Preparemo-nos e aproximemo-nos do Sacramento 
da Confissão, para receber a graça do perdão! Por 
favor procure o Pe. Roberto antes ou depois de cada 
Missa para confissões em Português.  
 
Procuramos prepararmo-nos espiritualmente 
também fazendo a Novena do Natal em grupos ou 
em família. Poderão procurar os livros na sacristia, 
com a Ceu Santos ou ligar para o escritório paroquial.  
--------------------------------------------------------------------- 
MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 
*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência e devem apresentar os comprovantes 
necessarios também dos padrinhos na hora da 
marcação; os pais e os padrinhos devem assistir a 
uma sessão de catequese oferecida na primeira 
terça-feira do mês ou ultimo sábado de cada mês; a 
celebração do Baptismo é no 3º Domingo do mês 
após a missa das 11:30 AM. 
Requisitos: Devem estar registados na paróquia, 
assistirem á Missa, e ajudarem nas despesas da 
nossa paróquia (usarem o sistema de envelopes de 
ofertório) por pelo menos 3 meses antes da 
marcação do Baptismo.  
Em casos especiais devem falar com o Pe. Damian 
pessoalmente. 
*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por favor 
verifiquem se estes têm os sacramentos necessários 
(Baptizado, Primeira Comunhão, Confirmação). Os 
padrinhos se forem casados devem estar casados 
pela Igreja. Devem comprovar que estão registados 
e participantes em uma paróquia Católica por mais 
de 3 meses. Padrinhos e Madrinhas devem servir de 
bons exemplos, serem pessoas de Fé, e participantes 
na Igreja Católica. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Alegrai-vos sempre no Senhor. Exultai de alegria: o 
Senhor está perto. (cf. Filip 4, 4.5) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 


