
Para atendimento em 

Português, por favor 

ligue para o escritório 

da nossa paróquia: 

732- 254-1800 linha 15 

em Português. 

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

O escritório paroquial 

está aberto das 

segundas-feiras às 

sextas-feiras das 

9:00AM-4:00PM. Atendimento em Português: 

todas as segundas-feiras, quartas-feiras e 

sextas-feiras. 

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

O WEBSITE DA NOSSA PAROQUIA: Para 

obter mais informações em Inglês e Português 

sobre os acontecimentos na nossa paróquia, 

também podemos consultar o website pela 

internet. Um dos critérios para sermos membros 

registrados e ativos da Igreja Corpus Christi, é 

de contribuirmos para as despesas da paróquia. 

Através deste website também temos 

possibilidade de fazer as nossas contribuições 

do dízimo se preferirmos não usar os envelopes. 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/  

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

Riffa 50/50 Estaremos a vender rifas de 50/50 

para angariar fundos para a nossa Paroquia 

Corpus Christi. O preço é $10.00 por rifa e estão 

á venda no escritório paroquial. A última vez que 

usamos esta forma de angariar fundos, uma 

pessoa ganhou $2,400.00. Quanto mais 

pessoas participarem, mais o valor do premio 

aumenta.   

Procuremos participar para ajudar a nossa 

paroquia. 

 

As Boas Vindas ao Pe. Eugénio Fasuga, 

Missionário Redentorista 

É com imensa alegria que acolhemos mais 

uma vez o Pe. Eugénio em nosso meio para 

dar assistência á nossa comunidade de 

língua Portuguesa da Igreja Corpus Christi.  

Que sua vinda e sua presença em nossa 

comunidade, proporcione mudança interior, 

fortalecimento na fé e coragem para 

continuarmos servindo a Igreja com fé, 

esperança e amor. 

Que Nossa Senhora, Mãe do Redentor, cubra 

o Pe. Eugénio com seu manto sagrado e 

abençoe a sua nova Missão no meio de 

nossa comunidade.  

Seja muito bem-vindo Pe. Eugénio! 

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

PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA  

No Sábado dia 09 de Outubro haverá a 

tradicional procissão das velas ás 7:00 PM á 

volta do estacionamento da Igreja Corpus 

Christi. A Missa será celebrada logo após a 

procissão. Contamos com a participação de 

todos! 

Haverá também uma confraternização depois 

da Missa no salão da Igreja para dar as boas 

vindas ao Pe. Eugénio.  

HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO APARECIDA                                                            

No Sábado dia 16 de Outubro na Missa das 7:00 

PM haverá a homenagem a Nossa Senhora da 

Conceição Aparecida com a coroação de Nossa 

Senhora. A liturgia será coordenada pela nossa 

comunidade Brasileira. Contamos com a vossa 

participação! 

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

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


 

INTENÇÕES DAS MISSAS 

 

+Sábado 02 de Outubro- 
Idalina Jorge Pedreiro 
+Domingo 03 de Outubro- 
João Martins Capela e 
família, e Albina Moreira 
e João Laranjeiro e 
rezemos por Maria Pessoa 
Faneco 
+Quarta-feira 06 de 
Outubro- ---- 
+Sábado 09 de Outubro- João Grego  
+Domingo 10 de Outubro- Sandro Feiteira e 
membros da Irmandade de Fátima 

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

De agora em diante não podemos pedir 

intenções na sacristia. Todas as intenções 

devem ser marcadas no escritório paroquial.  

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

Tarefa do programa de Catequese: 

Grades 2-3 
Life Question: Who welcomes you? 
Quem lhe dá as boas-vindas? 
Gospel Question – How do you know Jesus 
thinks children are important? 
Como sabe que Jesus acha que as crianças 
são importantes? 
 
Grades 4-6 
Life Question:  Who do you include in your 
family circle? 
Quem você inclui em seu círculo familiar? 
Gospel Question – How do married couples 
follow Jesus? 
Como os casais seguem a Jesus? 
 
Grades 7-8 
Life Question:  How do our friends help us 
become who we want to be? 
Como nossos amigos nos ajudam a ser 
quem queremos ser? 
Gospel Question – What is Jesus’ ideal for men 
and women? 
Qual é o ideal de Jesus para homens e 
mulheres? 

 
 
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… 

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

O Mês de Outubro é considerado como o mês das 
Missões. Mantenhamos todos os nossos 
Missionários nas nossas orações!  
--------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco para Outubro 

Intenção de oração pela evangelização 

– Discípulos missionários 

Rezemos a fim de que todo batizado seja 

engajado na evangelização, disponível para a 

missão, através de um testemunho de vida que 

tenha o sabor do Evangelho. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 25 e 26 de Setembro 2021 
Coleta: $5,279.00 + $1,033.26 pela internet 
+$568.00 pelo correio 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


