
Para atendimento em 

Português, por favor 

ligue para o escritório 

da nossa paróquia: 

732- 254-1800 linha 15 

em Português. 

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

O escritório paroquial 

está aberto das 

segundas-feiras às 

quintas-feiras das 

9:00AM-4:00PM e sextas-feiras das 9AM-2PM. 

Atendimento em Português: todas as 

segundas-feiras, quartas-feiras das 9AM-

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

Email: port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com     

 

 

Todos estão convidados a rezar o terço com 

os membros da Irmandade de Fátima cada 

domingo do mês de Outubro ás 11:00 AM 

antes da celebração da Santa Missa em 

Português. 

---------------------------------------------------------------------   
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/ 

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

GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA 

COMUNIDADE 

Todos somos convidados a participar e fazer 

parte destes grupos! Assim poderemos 

continuar a ser uma comunidade engajada, 

mostrando o que há em nós de melhor para 

oferecer com a nossa diversidade e 

tradições. 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 contacte o escritório paroquial.  

O resultado da coleta do ofertório deste final 

de semana será publicado no próximo 

boletim. 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com
http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 

 

+Sábado 16 de Outubro- - 
Familiares de Arcelina 
Grego e rezemos por 
Agostinho Redondo  
+Domingo 17 de Outubro- 
João Laranjeiro e 
rezemos por Rogério 
Martins 
+Quarta-feira 20 de 
Outubro- --- 
+Sábado 23 de Outubro – João Grego 
+Domingo 24 de Outubro- Euclides Mirassol e 
pais e rezemos por Sebastião da Silva e 
Sharon Castillo, filho e nora 
---------------------------------------------------------------------
INTENÇÕES DE MISSAS 
O livro de intenções de Missas já está aberto 
para marcar intenções de Missas para o próximo 
ano de 2022. Por favor marque as vossas 
intenções através do escritório paroquial porque 
as intenções devem ser marcadas no livro da 
paroquia primeiro. As intenções a mais 
normalmente são oferecidas como orações.   
--------------------------------------------------------------------- 

Riffa 50/50 Estamos a vender rifas de 50/50 para 

angariar fundos para a nossa Paroquia Corpus 

Christi. O preço é $10.00 por rifa e estão á venda 

no escritório paroquial. A última vez que usamos 

esta forma de angariar fundos, uma pessoa 

ganhou $2,400.00. Quanto mais pessoas 

participarem, mais o valor do premio aumenta.   

Procuremos participar para ajudar a nossa 

paroquia. 

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

Intenção do Papa Francisco para Outubro 

Intenção de oração pela evangelização 

– Discípulos missionários 

Rezemos a fim de que todo batizado seja 

engajado na evangelização, disponível para a 

missão, através de um testemunho de vida que 

tenha o sabor do Evangelho. 

Oração a Nossa Senhora Aparecida 

Ó incomparável Senhora da Conceição 
Aparecida. Mãe de meu Deus, Rainha dos 
Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e 
Consolação dos aflitos e atribulados, ó 
Virgem Santíssima; cheia de poder e 
bondade, lançai sobre nós um olhar 
favorável, para que sejamos socorridos em 
todas as necessidades. Lembrai-vos, 
clementíssima Mãe Aparecida, que não se 
consta que de todos os que têm a vós 
recorrido, invocado vosso santíssimo nome 
e implorado vossa singular proteção, fosse 
por vós algum abandonado.  Animado com 
esta confiança a vós recorro: tomo-vos de 
hoje para sempre por minha Mãe, minha 
protetora, minha consolação e guia, minha 
esperança e minha luz na hora da 
morte.  Assim pois, Senhora, livrai-me de 
tudo o que possa ofender-vos e a vosso 
Filho meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. 
Virgem bendita, preservai este vosso 
indigno servo, esta casa e seus habitantes, 
da peste, fome, guerra, raios, tempestades 
e outros perigos e males que nos possam 
flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos 
dirigir-nos em todos os negócios espirituais 
e temporais; livrai-nos da tentação do 
demônio, para que, trilhando o caminho da 
virtude, pelos merecimentos da vossa 
puríssima Virgindade e do preciosíssimo 
Sangue de vosso Filho, vos possamos ver, 
amar e gozar na eterna glória, por todos os 
séculos dos séculos. Amém. 

 

O Mês de Outubro é considerado como o 

mês do rosário e das Missões. Mantenhamos 

todos os nossos Missionários em nossas 

orações! 



 

 


