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

Estamos sempre precisando de pessoas de boa 

vontade para servir nos diversos ministérios da 

nossa paróquia, tanto de língua Portuguesa como 

nas liturgias em Inglês. Se houver alguém que 

gostaria de servir como Ministro da Palavra, 

Ministro Extraordinário da Eucaristia, coroinha, 

Coro/Musica, Ministro de hospitalidade, por favor 

contacte os nossos Sacerdotes, Diácono, ou o 

escritório paroquial. Ofereceremos preparação 

para qualquer Ministério. De modo especial, 

procuremos incentivar os nossos jovens também a 

servir a Igreja. Deus nos recompensará 

abundantemente por todo o nosso esforço e 

trabalho.  

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

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 e’ um evento divertido e 
também um modo de angariar fundos para a nossa 
paróquia. Maiores detalhes virão nos próximos 
boletins. Convidem amigos e familiares!  
--------------------------------------------------------------------- 

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. 

 
É com imensa alegria e gratidão que iremos 

comemorar os 75 anos de Aniversário da nossa 

paróquia de Corpus Christi no Sábado dia 7 de 

Setembro 2019. O nosso Bispo James Checchio virá 

celebrar a Missa de Aniversario às 4:00 PM 

juntamente com outros Sacerdotes. Convidamos 

todos a participar desta Missa em Inglês e Português.  

Pedimos a Deus que abençoe a todos que fazem 

parte da nossa paróquia! Que Ele nos conceda a 

graça de continuarmos por muito mais anos, como 

pessoas dedicadas e cheias de fé ao serviço de Deus 

e ao próximo com paz, harmonia, caridade e 

compreensão.  

A nossa comunidade de língua Portuguesa começou 

a pertencer oficialmente a esta paróquia desde Julho 

de 2012, mas a nossa história com a Igreja de Corpus 

Christi começou em Novembro de 1983, quando o 

Padre Sérgio Dall’Agnese da Congregação 

Scalabriniana pediu autorização para podermos 

celebrar as nossas Missas em Português na Igreja de 

Corpus Christi. Fomos bem acolhidos pelo então 

pastor da Igreja Corpus Christi, Monsignor Donald 

Endebrock.  

Agradecemos a todos os sacerdotes que ao longo 

dos anos serviram a nossa comunidade desde o início 

(1976) até ao presente. Que Deus os guie e abençoe 

em sua vocação sacerdotal e que nossa Senhora do 

Rosário de Fátima os cubra com Seu manto sagrado 

protegendo-os de todo o mal. Que descansem em 

paz os nossos sacerdotes que já faleceram e partiram 

para a casa do Pai.  



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 31 de Agosto- 
Albano Martins Costa e 
família 
+Domingo 01 de Setembro- 
(Missa celebrada no clube) - 
Jorsino Zarco pais e sogros e 
rezemos por Cecília Luz 
+Quarta-feira 04 de 
Setembro- João Grego 
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus 
+Sábado 07 de Setembro- Missa (bilingue) do 75º 
Aniv. da Paroquia ás 4 PM – (não haverá missa das 
7:30 PM). Intenção foi transferida para o próximo 
Sábado.  
+Domingo 08 de Setembro- Cesar Martins e rezemos 
por Manuel Martins e Irmandade de Fátima 
--------------------------------------------------------------------- 
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. 

Não haverá a Missa das 7:30 PM em Português no 
Sábado dia 7 de Setembro, devido á celebração da 
Missa do 75º Aniversario da nossa paróquia, que 
será celebrada em Inglês e Português às 4:00 PM. 
Venham todos participar! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CATEQUESE 
A catequese está prevista começar no fim-de-
semana do dia 12 de Outubro, 2019.  
Os registos para a Catequese terão início no Sábado 
dia 7 de Setembro a partir das 8:00 AM todas as 
crianças que andaram no ano anterior devem se 
registar novamente. As crianças que veem pela 
primeira vez devem completar seis anos de idade 
ate’ ao fim do ano corrente e devem trazer certidão 
de nascimento e do Baptismo.  
Se houver alguma criança que não ainda não tem o 
Batismo, poderá participar da catequese mas devera 
ser batizada antes de fazer a primeira comunhão. ---
--------------------------------------------------------------------- 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 06 de Setembro 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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Convidamos a todos para virem rezar o terço as 
11:00 AM no próximo domingo dia 08 de Setembro, 
juntamente com os membros da Irmandade de 
Fátima.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
O resultado das ofertas serão publicadas nos 
próximos boletins na página em Inglês. Muito 
obrigado a todos pela vossa contínua generosidade 
e sacrifício! Que Deus abençoe a todos!  



 


