
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 Jovens. 
Grupo de Jovens: O nosso grupo de Jovens “Pedras 
Vivas” existe desde 1996 e aceita todos os jovens que 
receberam o Sacramento da Confirmação. Têm 
reuniões 2 vezes cada mês de Setembro a Junho. Os 
Jovens são responsáveis pela organização da liturgia 
de cada 4º Domingo de cada mês onde também 
participam nas leituras e a fazer as coletas do 
ofertório da Missa. Os Jovens participam de vários 
eventos sociais durante o ano e prestam ajuda na 
comunidade como a visita ao Asilo (lar) de idosos, 
servir a comida durante festas de angariação de 
fundos para a paróquia, ajudam na programação de 
homenagem no Dia das Mães e dos Pais, fazem uma 
bonita representação durante a Quaresma na Via 
Sacra, etc. Pedimos aos pais para incentivar os seus 
filhos e filhas a fazerem parte deste grupo. Será uma 
boa experiencia para eles. Convidamos a todos os 
Jovens a partir dos 14 anos a juntarem-se ao grupo.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Coleta de 22 e 23 de Setembro, 2018  
$4,805.00 + pelo correio: $875.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 
 

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! 

--------------------------------------------------------------------- 
BÊNÇÃO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 
Haverá a bênção dos animais as 2:00PM, no Sábado 
dia 6 de Outubro, por traz 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.  
--------------------------------------------------------------------- 
Angariação de Fundos- Jantar com Spaghetti e bolas 
de carne (almôndegas). O jantar será servido no 
salão da Igreja na sexta-feira dia 12 de Outubro das 
7pm-9pm. Haverá musica, rifas e mais surpresas. 
Ingressos a’ venda no escritório paroquial com o 
custo de $10.00 por adulto e $5.00 por criança de 12 
anos ou menos. Venham participar! 
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
--------------------------------------------------------------------- 
As obras na Igreja continuam por agora, e se tudo 
correr bem, esta’ previsto ficar tudo pronto na 
primeira semana de Outubro.  
 
 
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+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 
+Quarta-feira 03 de Outubro- 
João dos Santos Parracho 
1ªsexta-feira-Sagrado 
Coração de Jesus 
+Sábado 06 de Outubro- Manuel Martins 
+Domingo 07 de Outubro- Manuel Martins e rezemos 
por 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.  
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
--------------------------------------------------------------------- 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 05 de Outubro e’ a primeira sexta-
feira do mês e o grupo do Apostolado Sagrado 
Coração de Jesus terá o seu encontro de oração as 
7:30 PM. Tambem haverá a Missa as 8:00 PM como 
e’ de costume e seguida pela Adoração do 
Santíssimo Sacramento. Todos estão convidados a 
fazer parte desta bonita e importante devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus que tanto nos ama! 
Também haverá Adoração do Santíssimo 
Sacramento durante o dia das 3:00 PM – 7:30 PM. 
Venham visitar Jesus e rezar pela paz no mundo, 
pelas nossas familias e pela nossa Igreja!  

Santa Teresinha do Menino Jesus (de Lisieux) 
A “pequena Teresa” nunca deixou de ajudar as almas 
mais simples, os pequenos, os pobres e os sofredores 
que a ela rezam, mas também iluminou toda a Igreja 
com a sua profunda doutrina espiritual, a tal ponto 
que Santo Papa João Paulo II, em 1997, desejou dar-
lhe o título de Doutora da Igreja, em acréscimo 
àquele de Padroeira das Missões, já atribuído por Pio 
XI em 1939. 
Teresa nasceu em 2 de janeiro de 1873 em Alençon, 
uma cidade da Normandia, na França. É a última filha 
de Luigi e Zelia Martin, esposos e pais exemplares, 
beatificados conjuntamente em 19 de outubro de 
2008 e canonizados em Roma - Vaticano, em 18 de 
outubro de 2015 pelo papa Francisco em meio ao 
Sínodo Ordinário dos bispos que tratou do tema da 
família. Se tornaram o primeiro casal a ser 
canonizado juntos na história da Igreja. 
Teresa recebeu cedo seu chamado para a vida 
religiosa e, depois de superar inúmeros obstáculos, 
conseguiu, em 1888, com apenas quinze anos, 
tornar-se freira para juntar-se às suas duas irmãs 
mais velhas na comunidade carmelita enclausurada 
em Lisieux, na Normandia. 
Em sua busca pela santidade, Teresa acreditava que 
não era necessário realizar atos heroicos e nem 
"grandes feitos" para atingir a santidade e nem para 
expressar o amor de Deus:  
“  O amor prova-se por feitos, então como posso 
provar meu amor? Grandes feitos estão fora do meu 
alcance. A única forma de provar meu amor é 
espalhando flores e estas flores são todos os 
pequenos sacrifícios, cada olhar, cada palavra e cada 
pequeno ato de amor.  ”  — Santa Teresinha. 
Uma das reflexões de Santa Teresinha: 
A HUMILDADE 
Ficar pequeno é reconhecer o próprio nada, tudo esperar de 
Deus, não se afligir com as faltas, porque as criancinhas, se 
caem muitas vezes, por serem pequeninas, pouco se 
machucam. 
Faço como as crianças que não sabem ler: digo a Deus 
simplesmente o que desejo dizer-lhe, sem palavras bonitas, e ele 
me compreende. 
Ocupemos o último lugar. Ninguém brigará convosco por causa 
dele. 
A santidade não consiste nesta ou naquela prática, é mais uma 
disposição do coração que nos faz humildes e pequenos nos 
braços de Deus, conscientes de nossa fragilidade, e confiantes, 
até a ousadia, em sua bondade de Pai. 
Com os pequeninos, ele [demônio] não pode… 



 
 


