
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/  

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

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. 

 

 

GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA 

COMUNIDADE 

É com gratidão a Deus que agora 

cautelosamente vamos voltando para as nossas 

atividades na Igreja, enquanto a pandemia vai 

passando e terminando por completo.  

Todos somos convidados a participar dos vários 

ministérios e atividades de nossa paroquia, e de 

modo especial da nossa comunidade de língua 

portuguesa! Assim poderemos, com a Graça de 

Deus, continuar a ser uma comunidade vibrante, 

mostrando o que há em nós de melhor para 

oferecer com a nossa diversidade e costumes 

diferentes.  

Neste boletim destacaremos o grupo da 

Irmandade de Fátima. 

A Irmandade de Fátima existe desde 1984. É um 

grupo importante para a divulgação da 

mensagem central de Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima: Conversão, Penitencia e 

oração. A Irmandade se reúne cada segundo 

domingo do mês antes da Missa as 11h para a 

reza do terço. A liturgia dessa Missa é 

coordenada pelos membros da Irmandade de 

Fátima, assim como as bonitas procissões de 

Maio e Outubro. Devemos honrar a Nossa 

Senhora como Mãe de Deus e que tanto nos 

ama! Quem se quiser inscrever como membro 

da Irmandade por favor entre em contacto com 

a Presidenta do grupo, Céu Santos ou com a 

secretaria da paroquia. Todos são convidados a 

ser membros da Irmandade de Nossa Senhora! 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 02 e 03 de Outubro 2021 
Coleta: $5,451.00 + $1,193.63 pela internet 
+$580.00 pelo correio 
Ar condicionado e aquecimento: $1,205.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 
 
 

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


INTENÇÕES DAS MISSAS 
 

+Sábado 09 de Outubro- 
João Grego  
+Domingo 10 de Outubro- 
Sandro Feiteira, João 
Veja Gomes e almas do 
Purgatório, e membros 
da Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 13 de 
Outubro- Familiares de 
Humbelina e Almas do Purgatório 
+Sábado 16 de Outubro- Familiares de 
Arcelina Grego  
+Domingo 17 de Outubro- João Laranjeiro, e 
rezemos por Rogério Martins 
--------------------------------------------------------------------- 
INTENÇÕES DE MISSAS 
O livro de intenções de Missas já poderá ser 
aberto para marcar intenções de Missas 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.   
--------------------------------------------------------------- 
SÍNODO MUNDIAL E 40º ANIVERSÁRIO DA 

DIOCESE DE METUCHEN 
 
O Santo Padre pediu a todos os bispos 
diocesanos do mundo inteiro que celebrassem 
uma Missa Solene de Abertura da XVI 
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos 
Bispos. O bispo Checchio celebrará esta Missa 
de Abertura no sábado, 16 de outubro, às 17 
horas. na Catedral de São Francisco de Assisi, 
em Metuchen, com todos os sacerdotes da 
Diocese convidados a concelebrar. 
Cada pároco deve enviar dois representantes da 
sua paroquia para participar dessa Missa na 
Catedral. Esses representantes também são 
convidados a participar do 40˚ aniversario da 
nossa Diocese que sera celebrada sexta-feira 
dia 19 de Novembro, 2021 as 7 PM na nossa 
catedral de St. Francis de Assisi em Metuchen. 
--------------------------------------------------------------- 
Crianças da catequese por favor verifiquem a 
página do boletim em Inglês para as perguntas. 
 
 
 

COMO SER MISSIONÁRIO TODOS OS DIAS 
 
Em outubro, somos convidados a refletir sobre a 
missão seguindo os passos de Santa Terezinha 
do Menino Jesus. Dentro de um Carmelo, entre 
suas relações, sua missão foi de um amor 
resiliente, de uma convivência fraterna e de um 
amor incondicional por Jesus. Uma missão 
baseada na intercessão pelas pessoas. 
Santa Terezinha disse que não se contentava 
com uma única missão. Queria andar o mundo 
inteiro pregando sobre a cruz de Jesus, fazendo 
da sua vida uma missão. Por isso, ela dizia que 
nem no céu ela ficaria sem trabalhar, nos 
prometendo derramar uma chuva de rosas em 
forma de bênção a todos nós.  
Somos missionários pelo nosso batismo. 
Mas, o que é ser missionário? É aquele que 
leva Jesus, aquele que leva boas notícias.  
Santa Terezinha tornou-se padroeira das 
missões sem sair do Carmelo. Na nossa casa, 
no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, 
a missão também pode ser vivenciada.  
Peçamos a Santa Terezinha que nos ajude a 
cultivar um coração missionário. Que possamos 
evangelizar o nosso coração em preparação 
para evangelizar o outro. 
---------------------------------------------------------------
Pai Nosso, 
O Teu filho unigênito Jesus Cristo, 
ressuscitado dentre os mortos, 
confiou aos seus discípulos o mandato: 
“Ide e fazei discípulos todos os povos”. 
Recorda-nos que, pelo batismo, 
tornamo-nos participantes da missão da Igreja. 
Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça 
de sermos testemunhas do Evangelho, 
corajosos e vigilantes, 
para que a missão confiada à Igreja, 
ainda longe de estar realizada, 
encontre novas e eficazes expressões 
que levem vida e luz ao mundo. 
Ajuda-nos, Pai Santo, 
a fazer com que todos os povos 
possam encontrar-se com o amor 
e a misericórdia de Jesus Cristo, 
Ele que é Deus convosco, vive e reina 
na unidade do Espírito Santo, 
agora e para sempre. 
Amem!  

 



 

 

 

 

 


