
Para atendimento em 

Português, por favor 

ligue para o escritório 

da nossa paróquia: 

732- 254-1800 linha 

15 em Português. 

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

O escritorio paroquial 

está aberto das 

segundas-feiras  às 

sextas-feiras das 

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

todas as segundas-feiras e quartas-feiras das 

9AM-3PM e sextas-feiras das 9AM-2PM 

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

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/  

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

Estamos sempre precisando de pessoas de boa 

vontade para servir nos diversos ministerios da 

nossa paroquia em Portugues ou Ingles. Por favor 

contacte o escritorio paroquial ou algum 

coordenador dos ministerios se puder servir de 

catequista, Ministro da Palavra, Ministro 

Extraordinario da Eucaristia, coroinha, coro, 

Ministro de hospitalidade, etc. De modo especial 

tambem devemos incentivar os nossos jovens a 

servir a Igreja. Deus sempre nos recompensa por 

nosso esforço e trabalho.   

-------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o mês de 

dezembro 
Intenção de oração pela evangelização – Os catequistas 
Rezemos pelos catequistas, chamados a anunciar a Palavra 
de Deus: a fim de que sejam suas testemunhas com coragem 
e criatividade na força do Espírito Santo. 
 

Este é o esquema de Missas para o Dia de Ceia, 

Natal, e Ano Novo. O Dia de Ano Novo não é Dia 

de Guarda no ano de 2022 porque cai no primeiro 

sabado do mês, portanto na nossa paroquia haverá 

somente uma Missa ao meio dia, no dia de Ano 

Novo, e será celebrada em Latim. 

 

--

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

RIFAS MENSAIS DO LUCKY CALENDAR 

Por favor contacte o escritorio paroquial se não 

receberam o calendario de rifas mensais para o 

ano de 2022. Este ano como no ano passado tem 

promoção; quem comprar 2 calendarios de rifas 

por $50.00 receberá mais uma de gratis. Isto é um 

modo simples e pratico de ajudar a nossa 

paroquia. Algumas pessoas compram para 

oferecer de presente aos amigos e familiares. Por 

favor considerem participar mesmo que 

comprem só um calendario de rifas por $25.00. 

Se cada familia participasse, poderiamos ajudar 

em muitas das despesas da paroquia.   

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

 

 

 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


As intençoes desta semana serão publicadas 
durante a Missa e no proximo boletim. 
 
----------------------------------------------------------------------------- 

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL EM 
PREPARACAO PARA O NATAL 

 

Na quarta-feira dia 15 de dezembro, 2021 
haverá confissões em Inglês e Português a 
partir das 7:30 PM até as 8:30 PM na nossa 
Igreja.  
--------------------------------------------------------------- 

Nossa Senhora de Guadalupe é celebrada no 
dia 12 de dezembro 

Para os fiéis, o grande milagre realizado por Nossa 
Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem 
retratada no manto do indígena. O tecido, feito de 
cacto, não dura mais de 20 anos, mas este já 
existe há mais de quatro séculos e meio. 
Durante anos, a tela esteve totalmente 
desprotegida, sendo que a imagem nunca foi 
retocada e até hoje os peritos em pintura e química 
não encontraram no quadro nenhum sinal de que 
ele esteja corrompido. 
Em 1971, alguns peritos, sem querer, deixaram 
cair ácido nítrico sobre toda a pintura. Porém, a 
força do ácido corrosivo não foi capaz de estragar 
a imagem. Com a invenção e aprimoramento da 
fotografia, descobriu-se que a figura de Juan 
Diego, do bispo e do intérprete ficou gravada nos 
olhos do quadro de Nossa Senhora. 
Após diversas pesquisas, os cientistas chegaram à 
conclusão de que estas três figuras estampadas 
nos olhos da Virgem não são uma pintura, mas 
imagens gravadas nos olhos de uma pessoa viva, 
pois pintar figuras em uma dimensão microscópica 
seria impossível. 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Por favor consultem os resultados dos ofertórios na 
página do boletim em Inglês 
 
 

Um Exemplo De Exame De Consciência Para 
Uma Boa Confissão 

- Neguei ou abandonei a minha fé? Tenho a 
preocupação de conhecê-la melhor? Recusei-me a 
defender a minha fé ou tive vergonha dela? Existe 
algum aspecto da minha fé que eu ainda não 
aceito? 
- Disse o nome de Deus em vão? Pratiquei o 
espiritismo ou coloquei a minha confiança em 
bruxos ou horóscopos? Manifestei falta de respeito 
pelas pessoas, lugares ou coisas santas? 
- Faltei voluntariamente à Missa aos domingos ou 
dias de preceito? 
- Recebi a Sagrada Comunhão tendo algum 
pecado grave não confessado? 
- Recebi a Comunhão sem agradecimento ou sem 
a devida reverência? 
- Fui impaciente, fiquei irritado ou fui invejoso? 
- Guardei ressentimentos ou fiquei relutante em 
perdoar? 
- Fui violento nas palavras ou acções com outros? 
- Colaborei ou encorajei alguém a fazer um aborto 
ou a destruir embriões humanos, a praticar 
eutanásia ou qualquer outro meio de acabar com a 
vida? 
- Tive ódio ou fiz juízos críticos, em pensamentos 
ou acções? Olhei os outros com desprezo? 
- Falei mal dos outros, levando à málíngua? 
- Abusei de bebidas alcoólicas? Usei drogas? 
- Vi vídeos ou sites pornográficos? Cometi actos 
impuros, sozinho ou com outras pessoas? Vivo 
com alguém como se fosse casado, sem que o 
seja? 
- Se sou casado, procuro amar o meu cônjuge 
mais do que a qualquer outra pessoa? Coloco o 
meu casamento em primeiro lugar? E os meus 
filhos? Tenho uma atitude aberta a novos filhos? 
- Trabalho de modo desordenado, ocupando o 
tempo e energias que deveria dedicar à minha 
família e amigos? 
- Fui orgulhoso ou egoísta nos meus pensamentos 
e acções? Deixei de ajudar os pobres e os 
necessitados? Gastei dinheiro com o meu conforto 
e luxo pessoal, esquecendo as minhas 
responsabilidades para com os outros e para com 
a Igreja? 
- Disse mentiras? Fui honesto e diligente no meu 
trabalho? Roubei ou enganei alguém no trabalho? 
- Cedi à preguiça? Preferi a comodidade ao invés 
do serviço aos outros? Descuidei a minha 
responsabilidade de aproximar os outros de Deus, 
com o meu exemplo e a minha palavra? 


