
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     

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

Riffa 50/50- Ainda 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. Quanto mais pessoas 

participarem, mais o valor do premio aumenta. O 

premio atual é mais de $1,400.00. O sorteio será no 

dia 30 de Novembro, 2021, data adiada para este 

ano por causa da pandemia.  

Procuremos participar para ajudar a nossa 

paroquia. Agradecemos a todos os participantes e 

promovedores que venderam rifas. Boa sorte a 

todos!   

 

 

 

Reflexão sobre a Solenidade de Cristo Rei 
 
No evangelho deste domingo, Jesus afirma que a 
sua missão como Rei é dar testemunho da verdade: 
“É como dizes: sou Rei. Para isso nasci e vim ao 
mundo, a fim de dar testemunho da verdade.” Para 
S. João a verdade é a realidade de Deus. Assim 
sendo, Jesus é rei na medida em que manifesta nas 
suas palavras, gestos e atitudes quem é Deus. Mais 
uma vez fica bem claro que é na sua Paixão que 
Jesus dá o maior testemunho da verdade, ou seja, 
da realidade de Deus. Com efeito, “Deus é amor” (1 
Jo 4, 16) e “a paixão de Cristo é a obra maior e mais 
maravilhosa do amor de Deus” (S. Paulo da Cruz). 
 
A celebração desta solenidade de Cristo Rei não 
nos pode deixar indiferentes. Na verdade, 
reconhecer que o nosso rei é o do Senhor 
Crucificado leva-nos a viver um estilo de vida muito 
concreto. “Um reino eterno e universal: reino de 
verdade e de vida, reino de santidade e de graça, 
reino de justiça, de amor e de paz” é assim que nos 
apresenta o reino de Deus o prefácio desta 
solenidade. A Igreja e cada um dos cristãos são 
chamados a construir este reino. Reconhecer a 
realeza de Cristo na cruz compromete-nos com a 
construção do reino. Não basta rezar no pai-nosso 
“venha a nós o vosso reino”. É necessário que eu 
aceite este reino na minha vida pessoal e assim o 
vá dilatando na vida social.  
 
É o Senhor crucificado e não outro o nosso rei. Isto 
desinstala-nos e leva-nos a estar no mundo de uma 
forma concreta. Aceitar a realeza de Cristo não é 
viver na lógica do poder mundano que escraviza e 
destrói mas na lógica da Cruz de Cristo: amor, 
serviço, perdão e dom da vida para a vida do 
mundo! 

-------------------------------------------------------------------------- 
RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Já deveremos ter recebido pelo correio uma rifa 

mensal que poderemos comprar. Se não 

receberam, por favor contacte o escritório da 

paróquia. Essa rifa vale para cada mês do ano de 

2022. Este ano como no ano passado tem 

promoção; quem comprar 2 rifas mensais por 

$50.00 receberá mais uma grátis. Isto é um modo 

simples e prático de ajudar nas despesas da 

paróquia. Algumas pessoas compram para oferecer 

a pessoas amigas ou familiares. Se todos 

paroquianos participassem, poderíamos pagar as 

despesas da nossa paróquia. Por favor 

considerem participar mesmo que comprem só 

uma rifa mensal por $25!  

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


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 20 de Novembro- 
João Martins Capela e 
família  
+Domingo 21 de 
Novembro- João 
Laranjeiro e rezemos por 
Susana Merril   
+Terça-feira 24 de 
Novembro- Almas do 
Purgatório 
+Sábado 27 de Novembro- José Maria Mirassol, 
esposa e filho 
+Domingo 28 de Novembro- João Simões 
Pandeirada e rezemos por Sebastião da Silva 

 
INTENÇÕES DE MISSAS 
O livro de intenções de Missas está aberto para 

marcar intenções 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. 

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

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 

Devem estar registrados na nossa paróquia em 

caso de precisarem cartas de recomendação ou 

quaisquer comprovantes para servirem de 

padrinhos/madrinhas. Por favor verifiquem se estão 

realmente registados na nossa paróquia. O pároco 

pede que estejam registrados e ativos (participantes 

da Missa e usarem os envelopes de oferta, por pelo 

menos 3 meses antes de pedirem cartas de 

recomendação ou comprovantes.  Para servirem de 

padrinho/madrinha também devem ter recebido os 

Sacramentos de Iniciação (Baptismo, Primeira 

Comunhão, Confirmação). Se são casados deverão 

estar casados pela Igreja Católica.  

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

Os Padres Damião e Eugénio, e a equipe do escritório 

paroquial desejam a todos um feliz Dia de Acção de 

Graças muito abençoado. Happy Thanksgiving!   

O escritório fechará ao meio dia na quarta-feira dia 24 

e reabrirá no dia 29 de Novembro as 9:00AM.  

Haverá Missa em Inglês ás 9:00 PM nos dias 25 e 26 de 

Novembro. 

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, catequese, coroinha, Coro/Musica, Ministro 
de hospitalidade, por favor contacte os coordenadores 
dos Ministérios, ou os nossos Sacerdotes, 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.  
------------------------------------------------------------------ 
O Apoio Social da nossa comunidade estará 
recolhendo comidas não perecíveis, enlatadas, 
pacotes, e também perus as portas de entrada 
durante as nossas Missas aos Sábados e 
Domingos. Também estão aceitando gift cards – 
cartões do Shop-Rite, para distribuir pelos mais 
carentes. O grupo do Apoio Social agradece a todos 
pela vossa ajuda. 
-------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------  
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 13 e 14 de Novembro 2021 
Coleta: $4,927.00 + $1,252.00 pelo correio + $2,049.00 
pela internet 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
-------------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Novembro 
As pessoas que sofrem de depressão 
Rezemos para que as pessoas que sofrem de depressão 
ou de estresse encontrem nos outros um apoio e uma 
luz que as abram à vida. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


