
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 grupo de Ministério de Leitores.  
O leitor é um ministro, um servidor da Palavra, um 
porta-voz de Deus, especificamente na proclamação 
da palavra nas celebrações litúrgicas. Atua a partir do 
seu BATISMO, fazendo parte da vida da Igreja. Não 
trabalha por conta própria, mas como representante 
de Cristo, animado pelo Espírito Santo. “É Cristo 
mesmo que fala quando se lêem as Sagradas 
Escrituras na Igreja” (SC, 7). Na liturgia, contudo, não 
se trata de “fazer a leitura”, simplesmente. Na 
liturgia, se PROCLAMA a Palavra de Deus! A leitura 
litúrgica é um acontecimento comunitário-
sacramental. Jesus Cristo fala à comunidade reunida 
pela mediação do leitor (a). E o Espírito está presente 
na pessoa que lê e está atuante também nos 
ouvintes para que acolham a Palavra em suas vidas. 
Os ouvintes devem ouvir, escutar e acolher a Palavra. 
Ouvem as palavras proclamadas pelos leitores, e têm 
os olhos fixos neles para não perderem nem uma 
vírgula, nem um sinal daquilo que é anunciado!  
Temos sempre necessidade de leitores. Se houver 
alguém nas nossas comunidades de língua 
Portuguesa que participam nas nossas liturgias, que 
sabem ler bem e que gostariam de fazer parte da 
nossa equipe de leitores, por favor contacte a 
secretaria do nosso Apostolado de língua 
Portuguesa. 
--------------------------------------------------------------------- 

CLASSES DE CONFIRMAÇÃO/ SACRAMENTOS PARA 

ADULTOS  

Se houver algum adulto precisando de 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.  
--------------------------------------------------------------------- 
BÊNÇÃO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 
Haverá a bênção dos animais as 2:00PM, no Sábado 
dia 6 de Outubro, na frente da Igreja.  
--------------------------------------------------------------------- 
YARD SALE- FEIRA  
No Sábado 6 de Outubro haverá uma feira no 
estacionamento da nossa Igreja das 8:00AM – 
1:00PM. Quem estiver interessado em vender alguns 
objectos nesse dia ou para mais informações, por 
favor contacte o escritório paroquial ou a Ann pelo # 
732-589-1576.  
--------------------------------------------------------------------- 
PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA  
No Sábado dia 13 de Outubro haverá a tradicional 
procissão das velas as 7:30 PM a volta da Igreja Corpus 
Christi com a participação das crianças da catequese e os 
vários grupos e todas as famílias. A Missa será celebrada 
logo apos a procissão. Contamos com a participação de 
todos! 

--------------------------------------------------------------------- 
ENVELOPES DE OFERTORIO-Queremos lembrar que os 
envelopes de ofertório deverão ser usados para podermos 
comprovar que frequentam a Missa e que são membros 
ativos da Igreja. Se não recebem envelopes e gostariam de 
usa-los por favor ligue para o escritório.   
---------------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Coleta de 15 e 16 de Setembro, 2018  
$4,568.00 + pelo correio: $496.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o mês de 
Setembro: Universal: Os jovens da África 
Para que os jovens do continente africano tenham 
acesso à educação e ao trabalho no próprio país.  
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 22 de Setembro- 
Abel Dantas 
+Domingo 23 de Setembro- 
Maria Albina Moreira e 
rezemos por Manuel 
Martins e Armando Alves e 
família  
+Quarta-feira 26 de 
Setembro- João dos Santos 
Parracho 
+Sábado 29 de Setembro- 
Jorge Zarco pais e sogros 
+Domingo 30 de Setembro- Manuel Lucas Novo, pais 
e sogros e rezemos por Anthony Pereira e Armando 
Alves e família  

--------------------------------------------------------------------- 
HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
APARECIDA                                                            
A homenagem a Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida com a coroação de Nossa Senhora será 
coordenada pela nossa comunidade Brasileira no 
domingo dia 14 de Outubro. Todos estamos 
convidados a participar desta bonita celebração 
durante a Missa das 11:30 AM em honra de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida.  
--------------------------------------------------------------------- 

DOAÇAO DE FLORES PARA NOSSA SENHORA 
APARECIDA NO DIA 14 DE OUTUBRO 

Se alguem desejar oferecer as flores para o andor de 
Nossa Senhora Aparecida este ano  por favor   ligue 
para Denise Barruffe ate’ o dia 30 de Setembro, 2018 
para o # (908) 770 -2349.  
Agradecemos as pessoas que contribuiram  com as 
flores nos anos anteriores. Que Nossa Senhora vos 
abençoe!  
Muito obrigada! (Denise Barruffe)            
 -------------------------------------------------------------------- 
 
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, 
será também um modo de angariar fundos para a 
paróquia. Mais detalhes virão nos próximos boletins.  
--------------------------------------------------------------------- 

As inscrições para a catequese continuarão na terça-
feira dia 25 de setembro as 7:30PM na nossa sala no 
salão da Igreja. As crianças que andaram na 
catequese no ano passado devem se registar 
novamente. Para os que irão começar o ano 
catequético pela primeira vez, a criança deve ter 
completado os seis anos de idade ate’ ao fim deste 
ano, e trazerem as suas certidões de nascimento e de 
Baptismo quando vierem registar-se.  
--------------------------------------------------------------------- 
MÊS DE SETEMBRO, MÊS DA BIBLIA 
O mês de setembro, para os católicos do Brasil, é 
dedicado à Bíblia. No último domingo de setembro 
se comemora o dia dela. Este mês foi escolhido como 
mês da Bíblia porque no dia 30 é o dia de São 
Jerônimo (340-420). 
São Jerônimo foi um grande biblista. Foi o primeiro a 
traduzir a Bíblia dos originais (hebraico e grego) para 
o latim. Fato muito importante, pois naquela época 
era a língua mais falada e usada no mundo e na 
liturgia da Igreja. Hoje a Bíblia é o único livro que está 
praticamente traduzido em todas as línguas. É 
também o livro mais vendido, distribuído e impresso 
em toda história da humanidade. 
A Bíblia é a Palavra de Deus – fruto da comunicação 
entre Deus e a humanidade. É a revelação amorosa 
de Deus para com seu povo. “Deus na sua bondade 
e sabedoria quis se revelar e dar a conhecer o 
mistério da salvação”. Ef 1,9 
A Constituição Dogmática Dei Verbun do Concílio 
Vaticano II afirma que toda a Sagrada Escritura 
contém coisas reveladas por Deus e inspiradas pelo 
Espírito Santo. Por isso, se deve acreditar que os 
Livros da Escritura, divinamente inspirados, são úteis 
para ensinar, para arguir, para corrigir, para instruir 
na justiça e na perfeição. 
Portanto, é necessário usar a Palavra de Deus para 
rezar, refletir e estudar. Que o mês de setembro nos 
desperte e anime para o contato no ano todo com a 
Bíblia Sagrada. Participemos também do Ciclo de 
Estudo Bíblico em nossa Paróquia sobre o Evangelho 
de Mateus. Será um tempo oportuno para nossa vida 
de comunidade e aprendizado na interpretação e 
meditação da Bíblia. 
 
São Jerônimo: Rogai por nós. 
 


