
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 
Ministério de Musica/Grupo Coral. 
O Canto e a música são elementos muito importantes 
na celebração litúrgica. As Liturgias são 
verdadeiramente enriquecidas com o Ministério de 
Musica. O Grupo Coral Litúrgico dedica-se zelosamente 
ao louvor de Deus através do canto e musica, e dirige o 
canto da assembleia nas partes que a esta compete. A 
nossa comunidade de língua portuguesa tem três coros 
um que serve aos Domingos (Português) e outro que 
serve aos Sábados (Brasileiro). Também temos um 
grupo infantil e de Jovens para ocasiões especiais. Se 
alguém tem voz para cantar e/ou que saiba tocar 
algum instrumento de música e gostaria de servir nas 
nossas liturgias, por favor dirigem-se aos líderes dos 
nossos coros e serão bem acolhidos. Estamos sempre 
precisando de mais membros.  
------------------------------------------------------------------------  

Cantai ao Senhor um cântico novo 
Cantai Ao Senhor todas as terras 

Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome 
Proclamai a sua salvação 

Anunciai entre as nações, as suas obras 
Entre todos os povos as suas maravilhas 

Por que grande é o Senhor 
E mui digno de ser louvado 

Mais temível do que falsos Deuses. 

 

EM PREPARAÇÃO PARA A CONSAGRAÇÃO A NOSSA 
SENHORA DE GUADALUPE 
A Diocese enviou a cada paróquia uma caixa com uma 
coleção de orações e pequenas imagens em 
preparação para a consagração de nossa Diocese a 
Nossa Senhora de Guadalupe em Dezembro deste ano. 
A nossa paróquia de Corpus Christi esta’ oferecendo a 
oportunidade a cada família, de receber esta caixa com 
orações e imagem peregrina em suas casas durante 
uma semana. Cada família poderá usar essas orações 
ou outras em Português. Quem estiver interessado em 
recebe-la em sua casa, por favor ligue para o escritório 
da paróquia.  
------------------------------------------------------------------------ 

RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA 
DURANTE O ANO 2018  
Quem precisar do relatório das suas ofertas para a 
Igreja durante o ano 2018 para usar como 
comprovante para a preparação das taxas anuais, 
por favor entre em contacto com o escritório 
paroquial.  
------------------------------------------------------------------------ 

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, e’ 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 que mudam de residência 
que façam o favor de contactar o escritório da 
paróquia para podermos atualizar os vossos registos. 
Caso contrario, os envelopes de ofertório e toda 
outra correspondência volta para o escritório e isso 
resulta em novos gastos para a paróquia. Obrigado!  
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 09 de Fevereiro- 
Fernando Clemente e Almas 
do Purgatório, e rezemos por 
Alfredo e António Soares, e 
Anabelo e Maria de Jesus 
+Domingo 10 de Fevereiro- 
João Laranjeiro, e rezemos 
por Sandro Feiteira, e 
membros da Irmandade de 
Fátima 
 +Quarta-feira 13 de 
Fevereiro- Carolino Parracho e Emília e Manuel 
Laranjeiro (intenção mudada de Janeiro 30).  
+Sábado 16 de Fevereiro- Albano Martins Costa e 
família 
+Domingo 17 de Fevereiro- Manuel Martins e rezemos 
por Maria Amelia Nunes 

--------------------------------------------------------------------- 
HISTÓRIA DE SÃO VALENTIM 
Diz a lenda que, na Idade Média, existia um bispo 
chamado Valentim que lutou contra as ordens do 
imperador Cláudio II, que naquela época havia 
proibido o casamento durante as guerras, pois 
acreditava que os solteiros eram melhores 
combatentes. 
Valentim continuou celebrando casamentos, sendo 
que até ele mesmo se casou secretamente, mesmo 
com as proibições. 
Valentim foi descoberto, preso e condenado à 
morte, porém, enquanto estava preso, muitos 
jovens davam flores e bilhetes dizendo que ainda 
acreditavam no amor. 
Enquanto aguardava na prisão o cumprimento da 
sua sentença, ele se apaixonou pela filha cega de um 
carcereiro e, milagrosamente, devolveu-lhe a visão. 
Antes da execução, Valentim escreveu uma 
mensagem de adeus para ela, na qual assinava como 
“Seu Namorado” ou “De seu Valentim”. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 02 e 03 de Fevereiro 2019 
Coleta: $5,323.50  
Coleta de Natal ate’ ao presente: $16,302.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
--------------------------------------------------------------------- 
 

AS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA DE LOURDES 
Nossa Senhora de Lourdes rogai por todos os doentes! 

A primeira aparição de Nossa Senhora de Lourdes se 
deu no dia 11 de fevereiro de 1858, tendo sido 
revelada por Santa Bernardette Soubirous que nesta 
época tinha apenas 14 anos, a sua mãe, a jovem 
afirma ter visto uma dama na gruta de Massabielle, 
cerca de 1,5km da cidade onde viviam. 
O Reconhecimento da Igreja 
Alguns anos se passaram quando em 11 de fevereiro 
de 1862, 4 anos após a primeira aparição o Papa Pio 
IX autorizou ao bispo daquela região que permitir a 
veneração a Nossa Senhora de Lourdes, sendo uma 
região que recebia muitos peregrinos já neste 
período. 
Ainda no ano de 1982 o bispo de Tarbes, Dom 
Laurence, daria uma importante declaração solene: 
"Inspirados pela Comissão composta por sábios, 
doutores e experientes sacerdotes que 
questionaram a criança, estudaram os fatos, 
examinaram tudo e pesaram todas as provas. 
Chamamos também a ciência, e estamos 
convencidos de que as aparições são sobrenaturais e 
divinas, e que por conseqüência, o que Bernadette 
viu foi a Santíssima Virgem Maria. Nossas convicções 
são baseadas no depoimento de Bernadette, mas, 
sobretudo, sobre as coisas que têm acontecido, 
coisas que não podem ser outra coisa senão uma 
intervenção divina." 
A importância da História de Nossa Senhora de 
Lourdes 
Conta a história que durante anos na gruta onde 
houve a primeira aparição de Nossa Senhora de 
Lourdes muitos milagres ocorreram, o que 
fortaleceu cada vez mais as peregrinações dos fiéis 
que mesmo nos dias atuais se direcionam para lá. 
Devemos nos lembrar sempre da importância da 
devoção e dos pedidos de Maria, nos mantermos em 
constante oração, e entender o exemplo e a 
importância da história de Nossa Senhora de 
Lourdes. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Fevereiro:  
Tráfico de pessoas 
Pelo acolhimento generoso das vítimas do tráfico de 
pessoas, da prostituição forçada e da violência. 
  

https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/santa-bernardete-soubirous.html


 

 

 


