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

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 para participarem desta liturgia dedicada 
aos seus familiares falecidos deste ano que serão 
mencionados como intenções da Missa. 
*Tambem haverá a Missa celebrada em Português 
como é o de costume. 
---------------------------------------------------------------------

DIA DE TODOS OS SANTOS- DIA DE GUARDA 

Esquema de Missas: 

Vigília: quinta-feira dia 31 as 7:00 PM (Inglês)  
Sexta-feira dia 1 de Novembro: (Missa do dia ás 9:00 
AM em Inglês) e Missa da Véspera em Latim ao meio 
dia, Missa em Português às 8:00PM   
--------------------------------------------------------------------- 

Oração para o dia dos Fieis defuntos/Dia dos 

Finados 

Pai Santo, Deus eterno e Todo-poderoso, nós vos pedimos 
por (nome do falecido), que chamastes deste mundo. Dai-
lhe felicidade, a luz e a paz. Que este vosso servo, tendo 
passado pela morte, participe do convívio de vossos 
santos na Luz eterna, como prometestes a Abraão e à sua 
descendência. Que sua alma nada sofra, e vos digneis 
ressuscitá-lo(a) com os vossos santos no dia da 
ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados 
para que alcance junto a vós a vida imortal no Reino 
eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na Unidade do 
Espírito Santo. 
Pai Nosso, Avé Maria 
Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso, entre o resplendor da 
Vossa Luz Perpetua. Amém!  

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

REGISTRO/ CADASTRO NA PAROQUIA 

Por favor contacte o escritório da paróquia pelo 
número indicado em cima desta página, se não 
recebem os envelopes de ofertório pelo correio. Isso 
indica que não estão registrados na paróquia. 
Necessita estar registrado para receber qualquer 
comprovante, receber sacramentos, servir de 
madrinha ou padrinho, documentações, etc. Só 
precisa preencher um formulário para se registrar.  



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 26 de Outubro- 
Paulo Martins e rezemos 
por Augusto Balugas e 
Lucinda Barbosa de Sousa e 
esposo 
+Domingo 27 de Outubro- 
Anthony Pereira 
+Quarta-feira 30 de 
Outubro- Claudino Rocha 
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus  
+Sábado 02 de Novembro- Intenções nos envelopes 
+Domingo 03 de Novembro-João Laranjeiro e 
rezemos por Manuel Lucas Novo, pais e sogros, 
Cecília Luz, António Costa Lucas  
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 01 de Novembro é a primeira 
sexta-feira do mês e o nosso grupo do Apostolado 
Sagrado Coração de Jesus terá o seu encontro de 
oração as 7:30 PM. Tambem haverá a Missa em 
Português as 8:00 PM como é de costume, e a seguir 
a Missa haverá a Adoração do Santíssimo 
Sacramento. Todos estão convidados a fazer parte 
desta bonita e importante devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus que tanto nos ama! 
Nas primeiras sextas-feiras de cada mês na nossa 
paróquia há Adoração do Santíssimo Sacramento a 
partir das 3:00PM, confissões 6-6:30PM, e a 
novena/Bênção do Santíssimo Sacramento as’ 
6:45PM. A Missa em Latim segue às 7:00 PM.  
Todos os primeiros sábados de cada mês haverá 
confissões às 11:15- 11:30 AM e Missa em Latim ao 
meio dia. 
--------------------------------------------------------------------- 
Não haverá assistência em Português no escritório 
paroquial até dia 4 de Novembro. Haverá 
assistência em Inglês nos dias da semana das 9:00 
AM – 4:00 PM (até as 2:00PM nas sextas-feiras).  
 

AGRADECIMENTO! 
Mais uma vez um nosso muito obrigado a todos os 
que organizaram a festa anual do Outono. A nossa 
comunidade Brasileira está de parabéns pela festa 
bem organizada e divertida. Com todas as ofertas, 
apoio de varias pessoas, e boa participação, 
puderam angariar o total de $7,200.00 para a nossa 
paróquia. Que Deus abençoe a todos! 
--------------------------------------------------------------------- 
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. 
--------------------------------------------------------------------- 
9º FESTIVAL INTERNACIONAL DE THANKSGIVING 
No dia 17 de Novembro a partir das 6:00 PM no salão 
da Igreja haverá o Festival Internacional de 
Thanksgiving com comidas típicas de vários países. 
Quem oferecer uma comida típica recebera’ um 
ingresso grátis. Se precisarem de recipientes para 
colocar comida poderão buscar na reitoria.  
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 á venda no final de cada 
Missa e no escritório da paróquia. Além de 
voluntários para preparar alguma comida típica 
Brasileira e 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, ou preencha o formulário que se encontra na 
pagina do boletim em Inglês.  
Contamos com a vossa participação para manter 
esta bonita tradição com deliciosas comidas 
variadas! 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
Intenção do Papa Francisco para Outubro: Pela 
evangelização: Para que o sopro do Espírito Santo 
suscite uma nova primavera missionária na Igreja. 
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