
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 Ministros Extraordinários 

da Eucaristia. A Eucaristia e’ “o centro da vida da 

Igreja” 

Os Ministros Extraordinários da Eucaristia ajudam o 

Padre na distribuição da Sagrada Comunhão. A Santa 

Sé alerta, porém, que o exercício desse ministério 

não dispensa nem substitui os Ministros Ordinários 

(Bispos, presbíteros, diáconos) de fazer a sua parte. 

Este ministério deve ser exercido por leigos que 

tenham uma vida cristã autêntica, sejam maduros na 

fé, devem ter uma boa formação doutrinária, pois 

podem também realizar a celebração da palavra, de 

orientar as pessoas a quem leva a Eucaristia, etc. Eles 

devem ensinar e viver o que a Igreja ensina, 

especialmente em relação à Eucaristia e as condições 

para recebê-la dignamente. Isto exige do Ministro 

que ele conheça a doutrina da Igreja, especialmente 

a fundamentação dogmática, moral e sacramental. 

E’ importante que o Ministro conheça a “Instrução 

Geral do Missal Romano”. Se houver alguem que se 

sente chamado para servir de Ministro 

Extraordinario da Eucaristia deve se dirigir ao 

Paroco.  

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

PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA  
No Sábado dia 13 de Outubro haverá a tradicional 
procissão das velas as 7:30 PM a volta da Igreja Corpus 
Christi com a participação das crianças da catequese e os 
vários grupos e todas as famílias. A Missa será celebrada 
logo apos a procissão. Contamos com a participação de 
todos! 

--------------------------------------------------------------------- 
CELEBRAÇÃO DE BODAS DE PRATA E DE OURO 
Todos os casais que estão comemorando os seus 25 
ou 50 anos de casados durante este ano de 2018, 
estão convidados para uma celebração especial no 
Domingo, dia 21 de Outubro às 4:00PM para renovar 
os seus votos de casamento. A cerimónia será 
celebrada na Catedral de “St. Francis of Assisi” em 
Metuchen com o Bispo James F. Checchio. Por favor 
contactem o escritório de “Family Life” (732-562-
1990 x1705) para mais informação ou preencher a 
página de informação no website da diocese: 
http//diometuchen.org/marriage-enrichment/.  
--------------------------------------------------------------------- 
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. 
Uma das responsabilidades de cada membro 
registrado e ativo da Igreja Corpus Christi, e’ de 
contribuir 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/ 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Coleta de 08 e 09 de Setembro, 2018  
$4,486.00 + pelo correio: $486.00 
Segunda coleta: $699.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o mês de 
Setembro: 
Universal: Os jovens da África 
Para que os jovens do continente africano tenham 
acesso à educação e ao trabalho no próprio país.  
 
 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 15 de Setembro-  
Salvador da Eugenia e 
esposa 
+Domingo 16 de Setembro- 
Manuel Francisco Simões 
Pandeirada e rezemos por 
Sandro Feiteira e Armando 
Alves e família 
+Quarta-feira 19 de 
Setembro- João Capela e 
rezemos por José Zargo 
+Sábado 22 de Setembro- Abel Dantas 
+Domingo 23 de Setembro- Maria Albina Moreira e 
rezemos por Manuel Martins e Armando Alves e 
família 

--------------------------------------------------------------------- 
*** Ainda temos algumas vagas para marcar 
intenções de Missas para este ano. Por favor ligue 
para o escritório paroquial, para o número indicado 
na primeira página em Português no nosso boletim, 
se precisar marcar intenções.  
--------------------------------------------------------------------- 
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. 
*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. 
 
 

HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
APARECIDA                                                            
A homenagem a Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida com a coroação de Nossa Senhora será 
coordenada pela nossa comunidade Brasileira no 
domingo dia 14 de Outubro. Todos estamos 
convidados a participar desta bonita celebração 
durante a Missa das 11:30 AM em honra de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida.  
--------------------------------------------------------------------- 

DOAÇAO DE FLORES PARA NOSSA SENHORA 
APARECIDA NO DIA 14 DE OUTUBRO 

Se alguem desejar oferecer as flores para o andor de 
Nossa Senhora Aparecida este ano  por favor   ligue 
para Denise Barruffe ate’ o dia 30 de Setembro, 2018 
para o # (908) 770 -2349.  
Agradecemos as pessoas que contribuiram  com as 
flores nos anos anteriores. Que Nossa Senhora vos 
abençoe!  
Muito obrigada! (Denise Barruffe)            
 -------------------------------------------------------------------- 
FESTA DO OUTONO - (FESTA JUNINA NO BRASIL) 
A festa anual de Outono acontecera’ no Sábado 20 
de Outubro, 2018 a partir das 7:00 PM no salão da 
Igreja Corpus Christi.  
A festa vai ser promovida pela nossa comunidade 
Brasileira. Alem de ser uma festa bastante divertida, 
será também um modo de angariar fundos para a 
paróquia. Mais detalhes virão nos próximos boletins.  
--------------------------------------------------------------------- 
CLASSES DE CONFIRMAÇÃO/ SACRAMENTOS PARA 

ADULTOS  

Se houver algum adulto precisando de receber os 

sacramentos por favor entre em contacto com a 

Dona Filomena Granadeiro ou a Sra. Laurinda Gomes 

ou ligue para o escritório da paróquia.  

--------------------------------------------------------------------- 
YARD SALE- FEIRA  
No Sábado 6 de Outubro haverá uma feira no 
estacionamento da nossa Igreja das 8:00AM – 
1:00PM. Quem estiver interessado em vender alguns 
objectos nesse dia ou para mais informações, por 
favor contacte o escritório paroquial ou a Ann pelo # 
732-589-1576.  
--------------------------------------------------------------------- 
 



 


