
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 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/ 

RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Em breve iremos receber pelo correio uma rifa mensal que 

poderemos comprar. 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 compre só uma rifa mensal por $25! 

Se não receberam, por favor contacte o escritório da 

paróquia.  

DIA DOS FINADOS E PURGATÓRIO 

A data de 02 de Novembro, dia dos fiéis 
defuntos. Para a Igreja católica não se trata de 
um feriado qualquer, mas de uma oportunidade 
de rezarmos  pelos entes queridos que buscam 
a plenitude da vida diante da face de Deus. 
Desde os primeiros séculos, os cristãos já 
visitavam os túmulos dos mártires para rezar por 
eles e por todos aqueles que um dia fizeram 
parte da comunidade primitiva. No século XIII, o 
dia dos fiéis defuntos passou a ser celebrado em 
2 de Novembro, já que no dia 1 de Novembro 
era comemorada a solenidade de todos os 
santos. A Igreja sempre celebra aquilo que 
provém de uma tradição, daquilo que é fruto de 
uma experiência de fé no seio da comunidade 
cristã. O Santo Isidoro de Servilha chegou a 
apontar que o fato de oferecer sufrágios e 
orações pelos mortos é um costume tão antigo 
na Igreja que pode ter sido ensinado pelos 
apóstolos. A esperança que deve brotar no 
coração dos cristãos, os quais são convidados a 
não parar na morte, mas enxerga-la na 
perspectiva da ressurreição de Cristo” Às vezes 
olhamos a nossa vida numa perspectiva de uma 
tumba que será fechada com a terra e com uma 
pedra em cima, mas para nós cristãos, Cristo 
está diante dessa pedra ele que é a 
Ressurreição e a vida. Ele olha através da pedra 
e ver a cada um de nós.  O purgatório que faz 
parte da doutrina escatológica da Igreja é a 
condição de purificação que as almas devem 
passar para apresentarem-se sem mancha 
diante de Deus. Ao contrário do que se pensa, 
não trata-se de um castigo, mas de uma 
intervenção da misericórdia de Deus. A doutrina 
do Purgatório veio definida no segundo Concílio 
de Lion em 1274. e este dia serve para rezarmos 
preferencialmente pelas almas do purgatório, as 
quais precisam de purificação para adentrarem 
no Paraíso O purgatório nos transforma na 
figura sem mancha, ou seja, no verdadeiro 
recipiente da eterna alegria. No purgatório a 
alegria do encontro com Deus que acontecerá, 
supera a dor e o sofrimento. Só não acredita no 
purgatório quem duvida da misericórdia de 
Deus. o verdadeiro significado do dia de finados 
só pode ser encontrado no amor de Deus. 
 
 

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


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 06 de Novembro- 
João Grego 
+Domingo 07 de 
Novembro- Maria Pessoa 
Faneco  
+Terça-feira 09 de 
Novembro- Francisco 
Adão Roth e almas do 
Purgatório 
+Sábado 13 de Novembro- 
Eduarda Freire  
+Domingo 14 de Novembro- Rosa Nunes 
Margarida Machada e esposo Ernesto, e 
rezemos por Sandro Feiteira, Rogério Martins e 
membros da Irmandade de Fátima  

 
INTENÇÕES DE MISSAS 
O livro de intenções de Missas está aberto para 

marcar intenções para o próximo ano de 2022. 

Por favor marque as vossas intenções através 

do escritório paroquial porque as intenções 

devem ser marcadas no livro da paroquia 

primeiro. As intenções a mais normalmente são 

oferecidas como orações. 

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

CATEQUESE 

A nossa paróquia ainda está precisando de 

catequistas, assistentes, e monitores de 

corredores para manterem ordem e orientarem 

as pessoas nos corredores. Precisamos 

principalmente de mais catequistas e ajudantes 

da nossa comunidade de língua portuguesa, que 

saiba Inglês e Português, uma vez que a maioria 

das crianças são de língua Portuguesa. 

Se houver alguém da nossa comunidade que 

esteja interessado em ajudar, por favor ligue 

para o escritório paroquial. 

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

Intenção do Papa Francisco para Novembro 
As pessoas que sofrem de depressão 
Rezemos para que as pessoas que sofrem de 

depressão ou de estresse encontrem nos outros 

um apoio e uma luz que as abram à vida. 

AJUDA PARA OS NECESSITADOS 

O Apoio Social da nossa comunidade estará 

recolhendo comidas não perecíveis, enlatadas, 

pacotes, e também perus as portas de entrada 

durante as nossas Missas aos Sábados e 

Domingos. Também estão aceitando gift cards – 

cartões do Shop-Rite, para distribuir pelos mais 

carentes. O grupo do Apoio Social agradece a 

todos pela vossa ajuda. 

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

MISSAS DA SEMANA EM PORTUGUÊS 

As nossas Missas das quartas-feiras são agora 

celebradas ás terças-feiras ás 7:00 PM no 

basement da reitoria, capela provisória.   

As Missas da primeira sexta-feira de cada mês 

serão celebradas ás 8:00 PM também na capela 

provisória por baixo da reitoria da paróquia. O 

grupo do Apostolado Sagrado Coração de Jesus 

terá o seu encontro de oração ás 7:30 PM num 

lugar provisório que esteja disponível.   

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

40º Aniversario da Diocese 

Haverá a Missa de Abertura do 40º Aniversário 

da Diocese de Metuchen na sexta-feira, 19 de 

Novembro, 2021 ás 7:00PM na Catedral de St. 

Francis of Assisi, Metuchen, NJ celebrada pelo 

nosso Bispo James Checchio. Estamos 

convidados a participar.  

A Missa também será transmitida pela internet: 

www.stfranciscathedral.org 

---------------------------------------------------------------
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 30 e 31 de Outubro 2021 

Coleta: $4,452.00 + pelo correio: $1,216+ $1,286.28 
pela internet 
Segunda coleta para as taxas - $1,382.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
--------------------------------------------------------------- 
A escritório paroquial estará fechado dia 11 de 

Novembro e não haverá catequese nesse dia. 

http://www.stfranciscathedral.org/


 

 


