
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 Coroinha. 

Ser coroinha é algo muito importante, pois se presta um 
serviço à Igreja, ao sacerdote e, principalmente, a Deus. O 
coroinha ou a coroinha ajudam o padre a celebrar a missa 
e outras cerimônias da igreja, em toda a sua liturgia.  
Desde uma tenra idade estes adolescentes são 
convidados a doar tempo da sua vida em testemunhar 
Jesus Cristo e viver em intimidade com Ele no serviço ao 
altar, nas celebrações eucarísticas. São convidados a dar 
testemunho da sua missão também na família, na escola, 
no grupo de catequese e assim por diante. 
As tarefas de um Coroinha ou de um Acolito  podem ir 
desde a correta preparação do altar, ao correto 
manuseamento do missal romano, todo o trabalho a 
realizar na credência, recepção das oferendas, etc. e 
também - em celebrações mais solenes – o 
manuseamento do turíbulo, o transporte da Cruz, das 
velas e do Evangelho ou todas as demais tarefas que 
‘aparecem ocasionalmente’ devido o tempo Litúrgico que 
se vive. O coroinha deve conhecer a santa missa, parte por 
parte, os lugares da igreja, os livros sagrados, os utensílios 
usados na celebração, as vestes litúrgicas, e seguir o que a 
igreja ensina. 
Do coroinha exige-se piedade, postura, respeito para com 
os ministérios. Ser coroinha exige responsabilidade, e 
devem assumir com amor, este serviço a Cristo e sua 
Igreja.  
Seja evangelizador, convide seus colegas a servir de 
Coroinha! 
 

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

CONTAGEM DE PESSOAS NAS MISSAS 
Durante o mês de Novembro continuaremos de novo 
com a contagem de pessoas presentes durante as 
nossas Missas de sábado e domingo. Pedimos aos 
Ministros de hospitalidade para seguirem as regras 
indicadas e de marcarem o total de pessoas 
presente, incluindo crianças, no envelope de cada 
Missa. Obrigado 
--------------------------------------------------------------------- 
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 
--------------------------------------------------------------------- 
MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 
*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência; 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. 
Devem estar registados na paróquia, assistirem a’ 
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 ter sido 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. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 16 de Novembro - 
Padre Filipe da Rocha 
+Domingo 17 de Novembro- 
Rosa Nunes Margarida 
esposo e filho e rezemos por 
Rogério Martins 
+Quarta-feira 20 de 
Novembro- João Capela e 
familiares 
+Sábado 23 de Novembro- 
José Zargo e rezemos por Lucinda Barbosa de Sousa 
e esposo 
+Domingo 24 de Novembro- Manuel Martins 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 é 
$50.00. Se alguém estiver interessado em fazer este 
tipo de oferta para a Igreja honrando os seus 
falecidos, por favor visite o escritório.  
--------------------------------------------------------------------- 

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. 

SANTA GERTRUDES - (16 de novembro) 
Nascida em Eisleben, na Saxônia, em 06 de janeiro 
de 1256, ao contrário do que alguns historiadores 
dizem, ela não pertencia à nobreza, mas seus pais 
eram bem estabelecidos e cristãos fervorosos. 
Aos cinco anos de idade, foi entregue ao Mosteiro 
cisterciense de Helfa, onde cresceu adquirindo 
grande cultura profana e cristã. Possuidora de 
grande carisma místico, tornou-se religiosa 
consagrada. Conviveu no mosteiro com a grande 
mística Matilde de Magdeburg, mestra de 
espiritualidade, que escreveu em forma de poesia 
toda a sua preciosa vivência mística, depois 
encerrada num livro. 
Matilde foi o personagem decisivo na vida interior de 
muitas jovens que dela se aproximavam. Era mestra 
de uma espiritualidade fortemente ligada ao 
chamamento místico. Com ela, Gertrudes 
desenvolveu a sua de modo muito semelhante, 
recebendo, em seguida, através de suas orações 
contemplativas, muitas revelações de Deus. 
A partir dos vinte e cinco anos de idade, teve a 
primeira das visões que, como ela mesma narrou, 
transformaram sua vida. Toda a sua rica experiência 
transcreveu e reuniu no livro "Mensageiro do divino 
amor", talvez a mais importante obra cristã tendo 
como temática a teologia mística. Nele, também 
conta que, constantemente, era tomada por 
arrebatamentos sublimes e tristezas profundas 
advindas do estudo da Palavra. 
Essa notável mística cristã do período medieval foi 
uma das grandes incentivadoras da devoção ao 
Coração de Jesus, culto que alcançaria enorme 
expansão, no futuro, com santa Margarida Maria 
Alacoque, no século XVII. 
Mais tarde, foi eleita abadessa, cargo que exerceu 
até o fim de seus dias. Adoeceu e sofreu muitas 
dores físicas por mais de dez anos até ir comungar 
com seu amado esposo, Jesus, na casa do Pai, em 
1302. 
A tradicional festa em sua memória, no dia 16 de 
novembro, foi autorizada e mantida nesta data pelo 
papa Clemente XII, em 1738. 
--------------------------------------------------------------------- 
O resultado da coleta do fim-de-semana passado se 
encontra na página em Inglês.  
 


