
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 

grupo de grupo da Irmandade de Fátima. 

A Irmandade de Fátima existe desde 1984 e 
actualmente conta com 18 membros activos. E’ 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 e’ 
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, Ceu’ 
Santos ou com a secretaria da Paroquia. Todos são 
convidados a ser membros da Irmandade de Nossa 
Senhora! 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Janeiro: 
Os jovens na escola de Maria 
Pelos jovens, especialmente os da América Latina, 
para que, seguindo o exemplo de Maria, respondam 
ao chamado do Senhor para comunicar ao mundo a 
alegria do Evangelho. 
 

MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 

*A marcação deve ser feita com três meses de 

antecedência; os pais e os padrinhos devem assistir 

a uma sessão de catequese oferecida na primeira 

terça-feira do mês ou ultimo sábado de cada mês; a 

celebração do Baptismo é no 3º Domingo do mês 

após a missa das 11:30 AM. 

Devem estar registados na paróquia, assistirem a’ 

Missa, e ajudarem nas despesas da nossa paróquia 

(usarem o sistema de envelopes de ofertório) por 

pelo menos 3 meses antes da marcação do 

Baptismo. 

Em casos especiais devem falar com o Pe. Damian 

pessoalmente, principalmente em casos de divorcio, 

ou se não estiverem casados pela Igreja. 

*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por favor 

verifiquem se estes têm os sacramentos necessários 

(Baptizado, Primeira Comunhão, Confirmação). Os 

padrinhos se forem casados devem ter sido casados 

pela Igreja. Devem comprovar que estão registados 

e participantes em uma paróquia Católica por mais 

de 3 meses. Padrinhos e Madrinhas devem servir de 

bons exemplos, serem pessoas de Fé, e participantes 

na Igreja Católica. 

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

75º ANIVERSÁRIO DA PAROQUIA 

A nossa paróquia de Corpus Christi celebrará o nosso 

75º aniversário em 2019, concluindo com um jantar 

de gala em setembro. Para manter o custo dos 

ingressos para o jantar mais baixos, ofereceremos 

espaço publicitário em nosso livreto Memorial. Se 

você, ou alguém que você conhece, é proprietário de 

uma empresa ou gostaria de colocar um anúncio 

pessoal, consulte o formulário de anúncio no boletim 

da semana passada para obter informações e preços. 

Se não tiver o boletim da semana passada, por favor 

consulte na internet na nossa página paroquial: 

https://www.southrivercorpuschristi.org ou ligue 

para o escritório. Agradecemos a vossa generosidade 

e apoio. 

http://www.southrivercorpuschristi.org/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 12 de Janeiro- Ana 
Pacheca e rezemos por Maria 
Júlia e Walter Spalla, Eládio, 
Argentina, e Maria Elena 
Cascante, Martinho Pereira, 
e Pavlo, Valentina, e Michael 
Tzortzato  
+Domingo 13 de Janeiro- 
João Grego e rezemos por 
Sandro Feteira e membros da 
Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 16 de Janeiro- João Laranjeiro 
+Sábado 19 de Janeiro- José Maria Mirassol esposa e 
filho e rezemos por Maria Amelia Nunes 
+Domingo 20 de Janeiro- Maria Celeste Jesus e 
rezemos por Fernando Clemente 

--------------------------------------------------------------------- 
VISITA DO NOSSO BISPO A’ PARÓQUIA 
O nosso Bispo James ira’ celebrar Missa na nossa 
paróquia no domingo dia 20 de Janeiro, 2019 as’ 
10:00 AM. Todos estão convidados a participar desta 
Missa. 
--------------------------------------------------------------------- 
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 peregrina em suas casas durante 

uma semana. Quem estiver interessado em recebe-

la em sua casa, por favor ligue para o escritório da 

paróquia. 

--------------------------------------------------------------------- 
DIA MUNDIAL DE JOVENS NA DIOCESE DE 
METUCHEN 
Todos os Jovens da nossa Diocese desde a 8ª - 12ª 
classe, estão convidados a participarem dum dia de 
reflexão, musica, comida e divertimento, com uma 
Missa presidida pelo Bispo James Checchio, no 
Sábado, dia 26 de Janeiro das 3-9 PM na Paroquia St. 
Elizabeth Ann Seton, 105 Summer Rd., Three Bridges, 
NJ. O custo e’de $20.   
--------------------------------------------------------------------- 

CATEQUESE 
Na Segunda-feira, dia 28 de Janeiro as’ 7:00PM 
haverá a prática em preparação para a Primeira 
Confissão para as crianças da 1ª Comunhão. A 
Primeira Confissão será no Sábado dia 2 de Fevereiro 
as 11:00 AM.  
--------------------------------------------------------------------- 
Reflexão sobre o Baptismo de Jesus: 
Porque é que Jesus quis ser baptizado por João? 
Jesus não necessitava de um baptismo cujo 
significado primordial estava ligado à penitência, ao 
perdão dos pecados e à mudança de vida. Ao receber 
este baptismo de penitência e de perdão dos 
pecados (do qual não precisava, porque Ele não 
conheceu o pecado), Jesus solidarizou-Se com o 
homem limitado e pecador, assumiu a sua condição, 
colocou-Se ao lado dos homens para os ajudar a sair 
dessa situação e para percorrer com eles o caminho 
da libertação, o caminho da vida plena. Esse era o 
projecto do Pai, que Jesus cumpriu integralmente. 
 A cena do Baptismo de Jesus revela, portanto, 
essencialmente, que Jesus é o Filho de Deus, que o 
Pai envia ao mundo a fim de cumprir um projecto de 
libertação em favor dos homens. Como verdadeiro 
Filho, Ele obedece ao Pai e cumpre o plano salvador 
do Pai; por isso, vem ao encontro dos homens, 
solidariza-Se com eles, assume as suas fragilidades, 
caminha com eles, refaz a comunhão entre Deus e os 
homens que o pecado havia interrompido e conduz 
os homens ao encontro da vida em plenitude. Da 
actividade de Jesus, o Filho de Deus que cumpre a 
vontade do Pai, resultará uma nova criação, uma 
nova humanidade. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 05 e 06 de Dezembro 2019 
Coleta: $5,585.50 + pelo correio: $1,885.00 
Taxas para Diocese: $2,080.00 
Coleta de Natal ate’ ao presente: $12,975.00 
Solenidade de Maria, Mãe de Deus: $1,744.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 

 

 



 

 


