
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.  
--------------------------------------------------------------------- 
ESTÁ EXAMINANDO A FÉ CATÓLICA? 
 
Já é um católico buscando aprofundar seu 
relacionamento com Cristo e Sua Igreja? 
Junte-se a nós para exploramos juntos o programa 
da série de Catolicismo, onde iremos assistir uns 
vídeos e refletir sobre suas mensagens. A série do 
catolicismo foi produzida pelo Bispo Robert Barron, 
que viaja ao redor do mundo para nos ensinar o que 
os católicos acreditam e por quê. 
A série usa os tesouros espirituais e artísticos da Fé 
para destacar os principais ensinamentos da Igreja. 
***Salão da Igreja de Corpus Christi South River, NJ 

O programa de quarta-feira à noite começa no dia 2 

de outubro das 7:30 às 9:00 PM Custo do programa 

$ 25 (guia de estudo) Para se inscrever, envie um e-

mail para corpuschristievm@gmail.com ou contacte 

Eliana @ 732-7770-8245 

--------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMAÇÃO DO MINISTÉRIO DE 
EVANGELIZAÇÃO * 
FAMILY MOVIE NIGHT- Noite de Cinema em Família  
Traga seus amigos para uma noite de convívio.  
Entrada gratis! 
Sexta-feira- 20 de Setembro, 2019 
Salão de Corpus Christi Church  
Convívio- 6:30-7:00 PM e o filme a seguir ao 
convívio.  
Filme: "LIKE ARROWS" 
--------------------------------------------------------------------- 

 

AGRADECIMENTO 

Obrigado a todos que participaram no 75º 

Aniversario da nossa paróquia. Foi um momento 

solene e muito especial. Agradecemos de modo 

especial o nosso Ministério de música que sempre 

tornam as nossas liturgias ainda mais bonitas, e a 

todos aqueles que ajudaram na organização da festa.   

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

DIA DE RECONHECIMENTO/AGRADECIMENTO 

Obrigado a nossos irmãos e irmãs em Cristo, que 
foram e continuam sendo generosos com seu tempo 
servindo a paróquia como ministros extraordinários 
da Eucaristia, leitores, coroinhas, Ministros de 
hospitalidade, catequistas, ministros de música, 
planejadores de eventos, para nomear alguns. 
Obrigado - não poderíamos crescer como uma 
família paroquial sem vocês. 
21 de Setembro 2019 
11:30 AM-2:00 PM 
Salão de Corpus Christi 
Confirme o número de pessoas até 18 de Setembro 
2019 -corpuschristievm@gmail.com ou contacte 
Cecília 732-947-0527 
--------------------------------------------------------------------- 
CONVITE PARA ANIVERSARIANTES DE BODAS DE 
OURO OU DE PRATA 
O nosso Bispo James convida todos os casais que estão 
celebrando os seus 25 ou 50 anos de casados, a uma 
renovação/bênção de seus votos matrimoniais durante 
uma celebração especial, no Domingo 27 de Outubro, 
2019 as 4:00 PM na Catedral de St. Francis de Assisi, 
Metuchen. Os interessados devem registrar-se pela 
internet no site diocesano: diometuchen.org/silver-and-
gold ou ligar para Family Life Office para o numero: 732-
562-1543 ou amarshall@diometuchen.org ate’ dia 11 de 
Outubro, 2019.  
E’ um evento grátis mas quem quiser dar uma oferta 
poderão fazê-lo através da internet ou ligar para 732- 562-
1543.  

--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Setembro: 
Universal: Para que os políticos, os cientistas e os 
economistas trabalhem juntos pela proteção dos 
mares e dos oceanos. 
 
 

mailto:-corpuschristievm@gmail.com
mailto:amarshall@diometuchen.org


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 14 de Setembro- 
Fernando Clemente e Rosa 
Ferreira e rezemos por 
Cesar Martins  
+Domingo 15 de Setembro- 
João Laranjeiro e rezemos 
por Manuel Lucas Novo pais 
e sogros, Rogério Martins, e 
Sandro Feiteira 
+Quarta-feira 18 de 
Setembro- José Zargo 
+Sábado 21 de Setembro- João Capela e família 
+Domingo 22 de Setembro- Maria Rosa Ferreira 
--------------------------------------------------------------------- 
FESTA DE OUTONO (FESTA JUNINA NO BRASIL) 

Este ano a festa anual do 
Outono promovida pela 
nossa comunidade 
Brasileira acontecera’ no 
Sábado dia 5 de Outubro, 
2019 a partir das 6:00 PM 
no salão da Igreja de Corpus 
Christi.  

Como sempre, esta festa e’ um evento divertido e 
também um modo de angariar fundos para a nossa 
paróquia. Maiores detalhes virão nos próximos 
boletins. Convidem amigos e familiares!  
--------------------------------------------------------------------- 
Estamos sempre precisando de pessoas de boa 

vontade para servir nos diversos ministérios da 

nossa paróquia, tanto de língua Portuguesa como 

nas liturgias em Inglês. Se houver alguém que 

gostaria de servir como Ministro da Palavra, 

Ministro Extraordinário da Eucaristia, coroinha, 

Coro/Musica, Ministro de hospitalidade, por favor 

contacte os nossos Sacerdotes, Diácono, ou o 

escritório paroquial. Ofereceremos preparação 

para qualquer Ministério. De modo especial, 

procuremos incentivar os nossos jovens também a 

servir a Igreja. Deus nos recompensará 

abundantemente por todo o nosso esforço e 

trabalho.  

 
 

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. Tambem e’ um 

ótimo modo de cumprir os nossos deveres de 

evangelização! Neste boletim destacaremos o 

Ministério de Catequese.  

Uma das figuras mais importantes na vida de todos 
os dias de nossas paróquias e dioceses é, 
certamente, a do catequista. 
Alguns leigos sentem-se chamados interiormente 
por Deus, a assumirem tarefa de catequistas. A Igreja 
suscita e distingue esta vocação divina, e lhe confere 
a missão de catequizar. Desta forma, o Senhor Jesus, 
mestre e formador dos discípulos, convida homens e 
mulheres de uma maneira especial, a segui-lo. Este 
chamado pessoal de Jesus Cristo e a relação com ele 
são o verdadeiro motor da ação do catequista. O 
catequista precisa ter vocação para esse ministério, 
ele é chamado e convocado; não se trata apenas do 
ministério do catequista de crianças em vista dos 
sacramentos, mas também de adultos na preparação 
para que seus filhos recebam o Baptismo, 
catecúmenos, etc. Além de pessoas consagradas na 
vida religiosa, os leigos catequistas vivendo no 
coração da família, são pessoas mais habilitadas a 
serem formadores da fé. Na nossa comunidade 
estamos sempre precisando de catequistas. Se 
houver alguém que se sente chamado a servir a 
Igreja de Deus como catequista, por favor dirija-se a 
coordenadora da catequese, a Sra. Rosa Fernandes. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 07 e 08 de setembro 2019 
Coleta: $4,725.00 + $650.00 pelo correio 
Segunda coleta: $627.00 (Peter’s Pence) 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


