
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 

quintas-feiras das 

9:00AM-4:00PM e sextas-feiras das 9AM-2PM. 

Atendimento em Português: todas as segundas-

feiras, quartas-feiras das 9AM-3PM e sextas-feiras 

das 9AM-2PM. 

Email: port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com     

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

O WEBSITE DA NOSSA PAROQUIA: 
Para obter mais informações em Inglês e 
Português sobre os acontecimentos na nossa 
paróquia, também podemos consultar o website 
pelo 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/     
--------------------------------------------------------------------- 

MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  

Pedimos aos paroquianos quando mudam de 
endereço que façam o favor de contactar o 
escritório da paróquia para podermos atualizar 
os vossos registos para que possam continuar 
recebendo os envelopes. Caso contrario, os 
envelopes de ofertório e toda a correspondência 
volta para o escritório e isso resulta em novos 
gastos para a paróquia. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------------- 

*Por favor verifiquem o total das coletas na página 

em Inglês.  

 

TEMPO DO ADVENTO 

 
No domingo passado, dia 28 de Novembro 2021 
iniciámos o tempo litúrgico do Advento. Com o 
início do Advento começamos a nossa 
preparação para o Natal. Procuramos 
prepararmo-nos espiritualmente fazendo a 
Novena de Natal em grupos ou em família.  
 

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

RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Foi enviado pelo correio uma rifa mensal que 

poderemos comprar. Se não receberam, por 

favor contacte o escritório da paróquia. Essa rifa 

vale para cada mês do ano de 2022. Este ano 

como no ano passado tem promoção; quem 

comprar 2 rifas mensais por $50.00 receberá 

mais uma grátis. Isto é um modo simples e 

prático de ajudar nas despesas da paróquia. 

Algumas pessoas compram para oferecer a 

pessoas amigas ou familiares. Se todos 

paroquianos participassem, poderíamos pagar 

as despesas da nossa paróquia. Por favor 

considerem participar mesmo que comprem 

só uma rifa mensal por $25!  

---------------------------------------------------------------------- 
 
ÁRVORE DE NATAL PARA OS NECESSITADOS  
 

O grupo do Apoio Social juntamente com o 

grupo do São Vicente de Paulo estarão a 

recolher ofertas de cartões monetários para 

ajudar os carentes. Estarão árvores de Natal na 

Igreja, ornamentadas de postais com pedidos de 

ofertas. Quem poder participar por favor retire o 

postal que quiser e levem ao supermercado que 

corresponde, para comprar e ativar o gift card 

(cartão monetário). Depois poderão depositar na 

caixa de ofertas ao lado da árvore durante a 

nossa Missa. Os ornamentos que correspondem 

a nossa comunidade, são marcados com o 

nome “Apoio Social” á frente e tem um emblema 

(sticker) e uma fita vermelha, mas cada um pode 

levar qualquer um que quiser. Será até o Natal.  

 
 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com
http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 04 de Dezembro- 
Delmar André e rezemos 
por Artur Dantas, esposa 
e filho  
+Domingo 05 de 
Dezembro- João Martins 
Capela e família, Almas 
do Purgatório, Maria 
Pessoa Faneco e Idalina 
Jorge    
+Terça-feira 07 de Dezembro- Almas dos 
Inocentes Abortados e Almas do Purgatório  
+Sábado 11 de Dezembro- Rogério Martins e 
rezemos por Idalina Jorge 
+Domingo 12 de Dezembro- Camilo Alves 
Nogueira e esposa, e rezemos por Sandro 
Feiteira e membros da Irmandade de Fátima  

 
IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM 
MARIA – DIA DE GUARDA 
 
Na quarta-feira dia 8 de Dezembro celebramos 
a Solenidade da Imaculada Conceição da 
Virgem Maria- dia de guarda.  Haverá Missa da 
vigília na terça-feira, dia 07 de Dezembro em 
Inglês ás 7:00 PM, por esse motivo a nossa 
Missa em Português será celebrada ás 8:00 PM 
nessa terça-feira. 
Na quarta-feira dia 8 de Dezembro haverá a 
Missa em Inglês as 9:00 AM e 7:00 PM em 
Latim. 
Como o dia 8 de Dezembro é dia de guarda, o 
escritório paroquial estará fechado e reabrirá na 
quinta-feira dia 09 de Dezembro as 9:00 AM. 
--------------------------------------------------------------- 
 
Intenção do Papa Francisco para Dezembro 
 
Pela evangelização - Os catequistas 
 
Rezemos pelos catequistas, chamados a 
anunciar a Palavra de Deus, para que sejam 
testemunhas da Palavra com coragem e 
criatividade na força do Espírito Santo. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Imaculada Conceição de Maria  
 
Nas origens, segundo a Revelação Divina, o 
homem, chegado ao limiar da inteligência, da 
liberdade e da responsabilidade, desviou-se do 
projecto de Deus e quis fugir da presença do seu 
Criador: teve medo e escondeu-se. Tentou 
desculpabilizar-se, acusando a mulher, e esta 
acusou a serpente, o demónio, ao qual Deus 
disse: "Estabelecerei inimizade entre ti e a 
mulher, entre a tua descendência e a 
descendência (o descendente) dela" (Gen. 3, 
15). E no dealbar da plenitude do tempo (cf. Gal. 
4,4) Deus enviou o seu mensageiro a anunciar a 
uma mulher o cumprimento da promessa da 
redenção: " Não temas, Maria, conceberás e 
darás à luz um Filho, a quem porás o nome de 
Jesus" (Lc. 1,30-31). E Maria, a "cheia de Graça" 
(saudada pelo Anjo) respondia: "Eis a escrava (a 
serva) do Senhor; faça-se em mim segundo a 
tua palavra" (Lc 1,38). 
 
A Constituição sobre a Igreja (Lumen Gentium), 
um dos documentos mais importantes do 
Concílio, diz que "Maria, filha de Adão, 
consentindo na palavra divina, tornou-se Mãe de 
Jesus e, abraçando de todo o coração, sem 
qualquer impedimento de pecado, o desígnio 
salvador de Deus, consagrou-se totalmente, 
como escrava do Senhor, à pessoa e à obra de 
Seu Filho, subordinada a Ele e, juntamente com 
Ele, servindo pela graça de Deus omnipotente o 
mistério da Redenção. 
 
Por ser e para ser Mãe do Redentor, Maria foi 
ornada de singulares graças e prerrogativas, 
entre as quais a de ser preservada imune de 
pecado. Trata-se de uma prerrogativa de ordem 
e dimensão social, em nosso favor. Mãe do 
Redentor e nossa Mãe na ordem da graça, (Mãe 
da Igreja), Maria é também pela sua 
Maternidade virginal, figura ou tipo da Igreja, que 
chama os seus ministros para o anúncio do 
Evangelho fecundo na fidelidade a Cristo. Como 
Mãe e como virgem, Maria é nosso "modelo 
eminente e único" (LG 63). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


