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

Durante o mês de Outubro haverá a reza do 
terço á volta do estacionamento da Igreja todos 
os dia às 6:00PM com o tempo bom. 
--------------------------------------------------------------- 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO NO 
ESCRITÓRIO PAROQUIAL DURANTE ESTA 
FASE DA PANDEMIA 
 
Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até às 
quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM e Sextas-feiras 
das 9:00AM-2:00PM 
 
Atendimento em Português: terças-feiras das 
9:30AM-3:30PM e quintas-feiras das 11:00AM-
2:00PM 
 
Durante esta fase da pandemia, todos os assuntos 
serão tratados pelo telefone ou por apontamento. 
Deve usar máscara cada vez que vem ao escritório. 
Há uma caixa de correio ao lado da reitoria para 
quem precisar de deixar alguma correspondência ou 
envelopes. 
--------------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Outubro: 
Pela evangelização: A missão dos leigos na 
Igreja. 
 
Rezemos para que em virtude do batismo 
dos fieis leigos, em especial as mulheres, 
participem mais em instâncias de 
responsabilidade da Igreja. 
 

 

OUTUBRO: MÊS DO ROSARIO E DAS MISSOES  
Rico de acontecimentos importantes, outubro é celebrado pelos 
cristãos como o mês do Rosário e das Missões. Peçamos, à 
nossa querida Mãe do Céu, a proteção para todos os 
missionários e missionárias que, nos cinco continentes, estão se 
doando ao serviço da evangelização. Que este mesmo espírito 
de doação marque a nossa vida e a vivência de nossas 
comunidades neste mês missionário! 
IMPORTÂNCIA DO ROSÁRIO EM NOSSAS VIDAS: 
– O Papa Pio XII afirmou: “O Santo Rosário é o compêndio de 
todo o Evangelho. Quem conhece o Rosário, conhece o 
Evangelho, conhece a vida de Jesus e de Maria, conhece o 
próprio caminho que conduz ao destino eterno”. 
– Em sua simplicidade, Santa Terezinha assegurava que a reza 
do Rosário “É como o fermento que faz crescer a massa e que 
pode transformar os corações”. 
– Lúcia, a vidente de Fátima, chega a dizer: “Se, neste mundo 
atormentado, todos recitassem diariamente o Rosário, Nossa 
Senhora faria maravilhas na vida de cada um”. 
– João Paulo II um dia exclamou: “Quem dera renascesse o belo 
costume da reza do Terço em família!” 
TERÇO MISSIONÁRIO 
 Para homenagearmos Nossa Senhora, rezemos o Terço 
missionário. Refletindo e rezando pelos cinco continentes, pelos 
missionários que lá trabalham e pelos povos que mais precisam 
da ajuda de Maria. 
– As cinco cores do Terço Missionário simbolizam os cinco 
continentes onde os missionários estão anunciando a Boa-Nova 
da salvação. Rezar o Terço Missionário é dar à oração um 
sentido católico, pois rezamos por todas as pessoas, sem 
distinção. 
OFERECIMENTO: Senhor Jesus, reunidos em teu nome, 
oferecemos este Terço Missionário. Pela intercessão da Tua e 
nossa Querida Mãe, abençoa e protege a todos que trabalham 
nas Missões. Pedimos também que inspires a nossa Igreja para 
que se torne cada vez mais missionária.  
1ª DEZENA: Na primeira dezena, rezemos pela África.  
recordando suas imensas florestas verdes, seus conflitos, 
violências e toda sorte de sofrimentos e também a esperança do 
crescimento da fé, 
2ª DEZENA: Na segunda dezena, rezemos pelas Américas. 
Peçamos a Maria luzes para que haja mais justiça social e mais 
fraternidade. 
3ª DEZENA: Na terceira dezena, rezemos pela Europa.  
Rezemos pelo Papa Francisco e para que a fé se revigore nos 
corações dos católicos daquele continente. 
 4ª DEZENA: Na quarta dezena, rezemos pela Oceania, o 
continente formado por milhares de ilhas. Rezemos para que, no 
mundo, haja respeito, fraternidade e diálogo entre os cristãos. 
5ª DEZENA: Na última dezena, rezemos pela Ásia, berço de 
grandes culturas e religiões. Neste continente encontra-se mais 
da metade da população do planeta, mas pouquíssimos são 
católicos. O nosso pensamento e a nossa oração são também 
por todas as pessoas que consagram sua vida para o anúncio da 
Boa-Nova nos cinco continentes. 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 17 de Outubro- 
Joaquina de Jesus, esposo e 
filho e rezemos por Maria 
Victoria Seixeiro   
+Domingo 18 de Outubro- 
João da Rocha Laranjeiro e 
rezemos por José Ribau e 
Manuel Fernandes 
+Quarta-feira 21 de Outubro- 
Almas do Purgatório e por 
Rich e Francesca Bovasso 
+Sábado 24 de Outubro- José Zargo 
+Domingo 25 de Outubro- João Laranjeiro e 
rezemos também por Manuel Martins, Paulo 
Martins e Augusto Balugas 
--------------------------------------------------------------------- 
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, 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/  
------------------------------------------------------------------------------------- 

Catequese 
A Catequese começará no Sábado 24 de 
Outubro, 2020 ás 9:00AM no salão paroquial. O 
último dia para as inscrições de catequese será 
sábado dia 31 de Outubro. Não poderemos 
aceitar inscrições depois dessa data.  
------------------- 
O Sacramento da Confirmação será celebrado 
na nossa Igreja de Corpus Christi no Sábado dia 
21 de Novembro, 2020 às 10:00AM. O ensaio 
terá lugar na segunda-feira dia 16 de Novembro 
as 6:30PM. Madrinhas e padrinhos devem 
participar do ensaio. Os padrinhos/madrinhas 
que não pertencem a nossa Igreja de Corpus 
Christi devem apresentar com antecedência 
carta de recomendação da Igreja onde estão 
registrados. 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos a todos os que participaram na reza do 

terço antes da Missa do Sábado em honra de Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima. O nosso muito 

obrigado também ao Ministério da Musica que 

sempre fazem um lindo trabalho. e á D. Maria 

Fernandes pela decoração da Igreja com os bonitos 

arranjos de flores. Agradecemos a Ceu Santos e a 

todos os que de alguma maneira ajudaram.    

Devido á pandemia do vírus Covid-19, não houve 

procissão das velas. Pedimos a intercessão de 

Nossa S. do Rosário de Fátima para o fim da 

Pandemia e a proteção de todos nós! 

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

Agradecemos também a todas as pessoas que 

participaram da Missa do Domingo em honra da N. 

Sra. Aparecida! Às pessoas que doaram as flores 

para o andor, ao pessoal maravilhoso do coro, as 

pessoas da liturgia, comentarista, aos pescadores. O 

nosso muito obrigado a todas as crianças que 

participaram de algum modo e na coroação de Nossa 

Senhora. Tornaram a celebração ainda mais 

especial!  

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 eu seja 
socorrido em todas as necessidades espirituais e 
temporais. E sobretudo na hora de minha morte. 
Recebei-me ó Mãe celestial, e com vossa poderosa 
intercessão fortalecei minha fraqueza, a fim de que 
servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, 
amar-vos e render-vos graça no Céu por toda a 
eternidade. Amem!  
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por 
nós! 

--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 10 e 11 de Outubro 2020 
Coleta: $3,448.00 e pelo correio: $1,580.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício!  
 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/

