
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 do Ministério de Ministros de Hospitalidade 
(Acolhida). 
O Ministério da Acolhida é um serviço da Igreja que se 
destina a receber bem e ir ao encontro dos irmãos; tem 
por objetivo integrar as pessoas à celebração da Santa 
Missa, na comunidade, na paróquia, na diocese, de 
modo que elas se tornem membros ativos do povo de 
Deus. Alguns dos deveres práticos do Ministro de 
Hospitalidade são de acolher os paroquianos, escolher 
pessoas para apresentarem o ofertório, manterem 
vigilância durante a Comunhão para ver se há alguém 
que precise de ajuda, distribuir boletins, folhetos, etc., 
limpando a Igreja depois da Missa. Alem das funções 
práticas, a função do acolhedor, que deveria ser de 
todos nós, vem de encontro com o pedido que o Papa 
Francisco sempre nos faz: a sermos os braços abertos 
da Igreja, recebendo a todos. “O grande papel do 
acolhedor é de se fazer Jesus nos momentos que 
precisam, é ser amor”. Estamos sempre precisando de 
mais Acolhedores e este Ministério esta’ aberto a todos 
os Confirmados na Fé, paroquianos praticantes, 
homem, mulher, adolescentes maduros. Se estiver 
interessado a servir a Igreja dentro deste muito valioso 
Ministério, por favor ligue para o escritório da paróquia 
ou dirija-se ao Padre ou a qualquer Ministro de 
Hospitalidade. 
 

EXIBIÇÃO DE RELÍQUIAS SAGRADAS  

No Domingo dia 17 de março, dia de São Patrício, 
nossa igreja receberá uma exibição especial 
chamada “Os Tesouros da Igreja”, na qual um 
ensinamento e exposição das Relíquias Sagradas 
serão oferecidos com mais de 150 relíquias, algumas 
com cerca de 2.000 anos. Uma apresentação será 
feita na nossa Igreja de Corpus Christi às 2:00 da 
tarde por Pe. Carlos Martins, Sacerdote dos 
Companheiros da Cruz. Por favor, consulte o site: 
www.treasuresofthechurch.com na internet para 
mais informações. 
------------------------------------------------------------------------ 

FERIADO NA SEGUNDA-FEIRA 
Na segunda-feira dia 18 de fevereiro o escritório 
estará fechado para guardar o feriado em honra dos 
presidentes da nação (President’s Day). O escritório 
reabrira’ as’ 9:00AM na terça-feira dia 19 de 
fevereiro.  
A Missa da semana será celebrada as’ 9:00AM em 
Inglês.  
--------------------------------------------------------------------- 
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. 
Um dos critérios para sermos membros registrados e 
ativos da Igreja Corpus Christi, e’ 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/ 
--------------------------------------------------------------------- 
RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA 
DURANTE O ANO 2018  
Quem precisar do relatório das suas ofertas para a 
Igreja durante o ano 2018 para usar como 
comprovante para a preparação das taxas anuais, 
por favor entre em contacto com o escritório 
paroquial.  
------------------------------------------------------------------------ 

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Fevereiro:  
Tráfico de pessoas 
Pelo acolhimento generoso das vítimas do tráfico de 
pessoas, da prostituição forçada e da violência. 
  

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 16 de Fevereiro- 
Albano Martins Costa e 
família 
+Domingo 17 de Fevereiro- 
Manuel Martins e rezemos 
por Maria Amelia Nunes e 
Rogério Martins  
+Quarta-feira 20 de 
Fevereiro- João Capela e 
família e rezemos por José’ 
Zargo  
+Sábado 23 de Fevereiro- José Zargo 
+Domingo 24 de Fevereiro- José Jesus Capela e 
rezemos por Manuel Lucas Novo, pais e sogros  

--------------------------------------------------------------------- 
ALGUNS MODOS DE HONRAR OS NOSSOS 

FALECIDOS  

Algumas pessoas também gostam de honrar os seus 
entes-queridos falecidos oferecendo velas ou flores 
para a Igreja. Isto não deve tomar o lugar de oferecer 
Missas pela intenção do defunto, mas e’ uma 
maneira de honrar o falecido: Velas do sacrário -$25, 
Vela de Nossa Senhora- $25, Velas do altar-$35, as 
Oferendas (pão e vinho para serem consagrados) - 
$25, flores para o altar-$35. (velas, oferendas e flores 
serão oferecidas por uma semana). Inscrição do 
falecido na Sociedade Memorial de Defuntos todos 
as primeiras segundas-feiras de cada mês durante a 
Missa das 7:30AM: esta inscrição será oferecida 
durante um ano por 12 meses seguidos e o custo e’ 
$50.00. Se alguém estiver interessado em fazer este 
tipo de oferta para a Igreja honrando os seus 
falecidos, por favor visite o escritório.  
--------------------------------------------------------------------- 
MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  
Pedimos aos paroquianos que mudam de endereço 
que façam o favor de contactar o escritório da 
paróquia para podermos atualizar os vossos registos. 
Caso contrario, os envelopes de ofertório e toda a 
correspondência volta para o escritório e isso resulta 
em novos gastos para a paróquia. Obrigado! 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 09 e 10 de Fevereiro 2019 
Coleta: $5,279.00  
Segunda coleta- limpeza da neve- $917.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

REFLEXÃO DO PAPA FRANCISCO SOBRE AS BEM-
AVENTURANÇAS 

O Papa Francisco explicou que as bem-aventuranças 
não são para “super-homens”, mas para todos nós e 
constituem o “mapa” da vida cristã para a felicidade. 
Antes da oração mariana na Praça de São Pedro, o 
Pontífice explicou que “os ingredientes para a vida 
feliz se chamam bem-aventuranças”. 
“São bem-aventurados os simples, os humildes que 
dão lugar a Deus, que sabem chorar pelos outros e 
pelos próprios erros, permanecem mansos, lutam 
pela justiça, são misericordiosos com todos, 
preservam a pureza do coração, trabalham sempre 
pela paz e permanecem na alegria, não odeiam e, 
mesmo quando sofrem, respondem ao mal com o 
bem”. 
“Eis as bem-aventuranças. Não requerem gestos 
extraordinários, não são para super-homens, mas 
para quem vive as provações e as fadigas de todos os 
dias”. 
O Pontífice acrescentou que “os santos são assim: 
respiram como todos o ar poluído que há no mundo, 
mas no caminho jamais perdem de vista o percurso 
de Jesus, indicado nas bem-aventuranças, que são 
como o mapa da vida cristã”. 
…Os santos não são pequenos modelos perfeitos, 
mas pessoas atravessadas por Deus”. 
“Podemos compará-los com os vitrais das igrejas que 
fazem entrar a luz em diferentes tonalidades de cor. 
Os santos são nossos irmãos e irmãs que acolheram 
a luz de Deus em seu coração e a transmitiram ao 
mundo, cada um segundo a própria tonalidade. Mas 
todos foram transparentes, lutaram para limpar as 
manchas e as obscuridades do pecado, assim deixam 
passar a luz amável de Deus”. 
Este, indicou o Papa, “é o objetivo da vida, deixar 
passar a luz de Deus, também a finalidade de nossa 
vida. De fato, hoje no Evangelho, Jesus se dirige aos 
seus, a todos nós, dizendo ‘bem-aventurados’, essa 
palavra com a qual inicia sua pregação, que é 
‘evangelho’, boa nova, porque é o caminho da 
felicidade. Quem está com Jesus é bem-aventurado, 
é feliz”. 
“A felicidade não está em ter alguma coisa ou em 
tornar-se alguém, não. A verdadeira felicidade é 
estar com o Senhor e viver por amor. Vocês 
acreditam nisso?”.  
 

https://www.acidigital.com/vida/index.html


 


