
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 de Ministros 
Extraordinários da Eucaristia. A Eucaristia é “o 
centro da vida da Igreja” 
Os Ministros Extraordinários da Eucaristia ajudam o 
Padre na distribuição da Sagrada Comunhão. A Santa 
Sé alerta, porém, que o exercício desse ministério 
não dispensa nem substitui os Ministros Ordinários 
(Bispos, presbíteros, diáconos) de fazer a sua parte. 
Este ministério deve ser exercido por leigos que 
tenham uma vida cristã autêntica, sejam maduros na 
fé, devem ter uma boa formação doutrinária, pois 
podem também realizar a celebração da palavra, de 
orientar as pessoas a quem leva a Eucaristia, etc. Eles 
devem ensinar e viver o que a Igreja ensina, 
especialmente em relação à Eucaristia e as condições 
para recebê-la dignamente. Isto exige do Ministro 
que ele conheça a doutrina da Igreja, especialmente 
a fundamentação dogmática, moral e sacramental. 
E’ importante que o Ministro conheça a “Instrução 
Geral do Missal Romano”. Se houver alguem que se 
sente chamado para servir de Ministro 
Extraordinario da Eucaristia deve se dirigir ao 
Paroco.  

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; 
--------------------------------------------------------------------- 
O total da coleta se encontra na pagina do boletim 
em Ingles. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+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  
+Quarta-feira 23 de 
Outubro- Euclides Mirassol 
e pais e Almas do 
Purgatório   
+Sábado 26 de Outubro- Paulo Martins e rezemos 
por Augusto Balugas e Lucinda Barbosa de Sousa e 
esposo 
+Domingo 27 de Outubro- Anthony Pereira 
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
--------------------------------------------------------------------- 
DIA DOS FIEIS DEFUNTOS 

Na quarta-feira dia 2 de Novembro durante a Missa 
das 12:00 PM (em Latim) lembraremos os fiéis 
defuntos da nossa paróquia que faleceram durante 
este ano. Convidamos de modo especial a todos os 
familiares de participarem desta liturgia dedicada 
aos seus familiares falecidos deste ano que serão 
mencionados como intenções da Missa. 
Tambem haverá a Missa celebrada em Português as 
7:30 PM dedicada aos fiéis defuntos. Envelopes com 
os nomes dos falecidos serão colocados no altar 
durante o mês de Novembro como é o de costume. 
--------------------------------------------------------------------- 

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

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

PARABÉNS AOS JOVENS CONFIRMADOS   
Parabéns aos nossos 44 Jovens que receberam o 
sacramento da Confirmação (Crisma) na quarta-feira 
passada. Que eles continuem dispostos a receber as 
inspirações do Espirito Santo em suas vidas. 
Agradecemos aos catequistas e a todos os que os 
prepararam para receber a Confirmação.  
--------------------------------------------------------------------- 
AGRADECIMENTOS! Agradecemos a todos os que 
participaram das nossas Missas, procissão das velas, 
e orações em honra de Nossa Senhora. Um 
agradecimento especial a todos os organizadores e 
colaboradores destes bonitos eventos Marianos. 
Que Nossa Senhora sempre nos acompanhe e nos 
proteja. Deus abençoe a todos!  
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
--------------------------------------------------------------------- 
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 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. 



 
 
 


