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

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 a Deus e demonstrando um 

pouco de nossa bonita cultura.  

Neste boletim destacaremos o Ministério do Apoio 
Social. 
“Se não tiver caridade nada sou” (1 Cor 13, 2) 
A nossa comunidade tem um Grupo de Apoio Social 
que ao longo dos anos tem ajudado algumas famílias 
mais carentes da nossa comunidade. Prestam ajuda 
em forma de ofertas de alimentação, agasalho, e 
também quando tem fundos suficientes ajudam a 
pagar as contas dos serviços de utilidade como por 
exemplo, eletricidade, gaz, agua. Além de assistência 
material, também tentam encaminhar as famílias 
necessitadas a organizações maiores que possam 
oferecer ajuda que necessitam. O Ministério angaria 
fundos para ajudar os mais carentes, através de 
coletas no primeiro sábado e domingo do mês e 
alguns eventos durante o ano.  
Entre as qualidades requeridas para o trabalho 
voluntário, salientam-se o espírito de serviço, a 
disponibilidade para os outros, a solidariedade, o 
sentido de responsabilidade e do trabalho em 
equipa. A nossa comunidade de língua Portuguesa 
tem tido pessoas dedicadas a este muito importante 
Ministério. Que Deus os abençoe abundantemente 
por tudo o que têm feito e continuam a fazer pelos 
mais carentes! Quem estiver interessado em fazer 
parte deste Ministério por favor dirija-se ao Sr. 
Manuel Labrego.  

PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
No Sábado dia 12 de Outubro haverá a tradicional 
procissão das velas as 7:00 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! 

HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
APARECIDA                                                            
No Domingo dia 13 de Outubro na Missa das 11:30 AM 
haverá a homenagem a Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida com a coroação de Nossa Senhora. A liturgia 
será coordenada pela nossa comunidade Brasileira.  

NÃO HÁ MISSA EM PORTUGUÊS NO DIA 16 DE OUTUBRO  
O nosso Bispo James virá á nossa paróquia para 
administrar o Sacramento de Confirmação (Crisma) aos 
nossos Jovens na quarta-feira dia 16 de Outubro, 2019 as 
4:00 PM. Por esse motivo não haverá Missa em português 
nessa quarta-feira. A intenção da Missa será transferida 
para a próxima quarta-feira dia 23 de Outubro. 

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

CLASSES DE CONFIRMAÇÃO/ SACRAMENTOS PARA 

ADULTOS  

Se houver algum adulto precisando de preparação 
para 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.  
--------------------------------------------------------------------- 
REGISTOS PARA A CATEQUESE 
O último dia para registar as crianças para a 
catequese já passou. Se ainda houver alguém que 
precisa registar o seu filho/filha por favor dirija-se á 
equipe catequética no dia 19 de Outubro as 5:30 PM 
no salão da Igreja. Se estiver a registar a criança pela 
primeira vez, precisa trazer a certidão de nascimento 
e do Baptismo da criança.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 21 e 22 de Setembro 2019 
Coleta: $4,925.00  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 28 de Setembro- 
Albano Martins Costa e 
família e rezemos por 
Deolinda Gonçalves e 
esposo 
+Domingo 29 de Setembro- 
João dos Santos Parracho 
+Quarta-feira 02 de 
Outubro- João Grego  
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus 
+Sábado 05 de Outubro-Padre Filipe Rocha   
+Domingo 06 de Outubro- João Capela e família e 
rezemos por Cecília Luz 
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
-------------------------------------------------------------------- 
A Bênção dos animais será no domingo dia 6 de 
Outubro á 1:00 PM no estacionamento grande 
debaixo perto da estátua e jardim de Nossa Senhora 
de Fátima com os pastorinhos.  
--------------------------------------------------------------------- 
FESTA DE OUTONO (FESTA JUNINA NO BRASIL) 

Este ano a festa anual do 
Outono promovida pela 
nossa comunidade 
Brasileira acontecerá no 
Sábado dia 5 de Outubro, 
2019 a partir das 6:00 PM 
no salão da Igreja de Corpus 
Christi.  

Como sempre, esta festa é um evento divertido e 
também um modo de angariar fundos para a nossa 
paróquia. Maiores detalhes virão nos próximos 
boletins. Convidem amigos e familiares!  
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
--------------------------------------------------------------------- 

PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 04 de Outubro 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. 
--------------------------------------------------------------------- 
OUTUBRO, MÊS MISSIONÁRIO E MÊS DO ROSÁRIO  
A Igreja celebra em outubro o mês missionário e 
também o mês do rosário. O rosário recorda-nos que 
a oração e a meditação da Palavra de Deus são 
alimentos para a vida dos cristãos. Quanto à missão, 
tem sua raiz na oração e na meditação da Palavra, 
que nos anima para o anúncio da Boa Nova de Jesus 
Cristo. 
Em (Lc 11,1-4), os discípulos pedem a Jesus que lhes 
ensinem a orar. O Senhor, então, ensinou-os a rezar 
e a viver o Pai-Nosso. Uma oração que leva as 
pessoas a reconhecerem em Deus um Pai Amoroso, 
que oferece sua graça, seu perdão e o pão de cada 
dia. Com o ensino de Jesus, Deus deixa de ser 
‘alguém distante’, torna-se uma pessoa próxima e 
cheia de amor pela humanidade. Logo, rezar é 
atividade integrante de toda a vida dos cristãos, é a 
busca de um encontro pessoal com o Senhor, que se 
revela a nós. Esta revelação também nos leva a viver 
a oração e a missão na comunidade. 
------------------------------------------------------------------------

Mantenhamos todos os nossos Missionários nas 
nossas orações! 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Setembro: 
Universal: Para que os políticos, os cientistas e os 
economistas trabalhem juntos pela proteção dos 
mares e dos oceanos. 
  



 
 


