
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.  
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Setembro: 
Universal: Para que os políticos, os cientistas e os 
economistas trabalhem juntos pela proteção dos 
mares e dos oceanos. 

FESTA DE OUTONO (FESTA JUNINA NO BRASIL) 
Este ano a festa anual do 
Outono promovida pela 
nossa comunidade 
Brasileira acontecerá no 
Sábado dia 5 de Outubro, 
2019 a partir das 6:00 PM 
no salão da Igreja de Corpus 
Christi.  

Como sempre, esta festa é um evento divertido e 
também um modo de angariar fundos para a nossa 
paróquia. Maiores detalhes virão nos próximos 
boletins. Convidem amigos e familiares!  
--------------------------------------------------------------------- 
ESTÁ EXAMINANDO A FÉ CATÓLICA? 
 
Já é um católico buscando aprofundar seu 
relacionamento com Cristo e Sua Igreja? 
Junte-se a nós para exploramos juntos o programa 
da série de Catolicismo, onde iremos assistir uns 
vídeos e refletir sobre suas mensagens. A série do 
catolicismo foi produzida pelo Bispo Robert Barron, 
que viaja ao redor do mundo para nos ensinar o que 
os católicos acreditam e por quê. 
A série usa os tesouros espirituais e artísticos da Fé 
para destacar os principais ensinamentos da Igreja. 
***Salão da Igreja de Corpus Christi South River, NJ 

O programa de quarta-feira à noite começa no dia 2 

de outubro das 7:30 às 9:00 PM Custo do programa 

$ 25 (guia de estudo) Para se inscrever, envie um e-

mail para corpuschristievm@gmail.com ou contacte 

Eliana @ 732-7770-8245 

--------------------------------------------------------------------- 
CONVITE PARA ANIVERSARIANTES DE BODAS DE 
OURO OU DE PRATA 
O nosso Bispo James convida todos os casais que estão 
celebrando os seus 25 ou 50 anos de casados, a uma 
renovação/bênção de seus votos matrimoniais durante 
uma celebração especial, no Domingo 27 de Outubro, 
2019 as 4:00 PM na Catedral de St. Francis de Assisi, 
Metuchen. Os interessados devem registrar-se pela 
internet no site diocesano: diometuchen.org/silver-and-
gold ou ligar para Family Life Office para o numero: 732-
562-1543 ou amarshall@diometuchen.org ate’ dia 11 de 
Outubro, 2019.  
E’ um evento grátis mas quem quiser dar uma oferta 
poderão fazê-lo através da internet ou ligar para 732- 562-
1543.  

mailto:amarshall@diometuchen.org


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 21 de Setembro- 
João Capela e família  
+Domingo 22 de Setembro- 
Maria Rosa Ferreira 
+Quarta-feira 25 de 
Setembro- José Maria 
Mirassol, esposa e filho  
+Sábado 28 de Setembro-  
Albano Martins Costa e 
família e rezemos por 
Deolinda Gonçalves e esposo 
+Domingo 29 de Setembro- João dos Santos 
Parracho 
--------------------------------------------------------------------- 
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/ 
--------------------------------------------------------------------- 

DIRETÓRIO PAROQUIAL 

Por favor contacte o escritório paroquial se não 

quiserem o vosso nome, moradia, e número de 

telefone ou foto publicado na nossa diretoria 

paroquial.  

--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 14 e 15 de Setembro 2019 
Coleta: $4,829.00 + $530.00 pelo correio 
Segunda coleta: $1,510.00 (para vitimas do furacão) 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

Herdeiro espiritual de São Francisco de Assis, o Padre 
Pio de Pietrelcina foi o primeiro sacerdote a ter 
imprimido sobre o seu corpo os estigmas da 
crucificação. Ele é conhecido em todo mundo como o 
“Frei” estigmatizado. 
O Padre Pio, a quem Deus deu dons particulares e 
carismas, se empenhou com todas as suas forças pela 
salvação das almas. Os muitos testemunhos sobre a 
grande santidade do Frei, chegam até os nossos dias, 
acompanhados de sentimentos de gratidão. Suas 
intercessões providências junto a Deus foram para 
muitos homens causa de cura do corpo e motivo de 
renovação do espírito. 
Alguns ensinamentos de Padre Pio que irão “sacudir” 
sua vida: 
1. Não se preocupe com o amanhã. Faça o bem hoje. 
2. Se Jesus nos faz assim felizes na Terra, como será no 
Céu? 
3. Se o temor o deixa angustiado, exclame como São 
Pedro: “Senhor, salve-me!” Ele lhe estenderá a mão: 
aperte-a com força e caminhe alegremente”. 
4. Procure fazer sempre melhor: hoje melhor do que 
ontem, amanhã melhor do que hoje. 
5. Se o demônio não dorme para nos perder, Nossa 
Senhora não nos abandona nem um instante sequer. 
6. Quando desperdiça o tempo, você despreza o dom 
de Deus, o presente que Ele, infinitamente bom, 
abandona ao seu amor e à sua generosidade. 
7. Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam 
para sua colmeia apenas mel e cera. Que, por meio de 
sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, 
concórdia, humildade e piedade. 
8. Faça sempre o bem, assim dirão: “Este é um cristão”. 
Suporte tribulações, enfermidades e dores por amor a 
Deus e pela conversão dos pobres pecadores. 
9. Um convertido exprimiu o receio de tornar a cair. 
Padre Pio disse-lhe: “Eu estarei com você. Você poderia 
pensar, meu filho, que eu deixaria recair uma alma que 
levantei? Vá em paz e tenha confiança!” 
10. Quem tem tempo não espera pelo tempo. Não 
deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. As 
sepulturas transbordam de boas ações deixadas para 
depois… E, além disso, quem nos diz que viveremos até 
amanhã? Escutemos a voz de nossa consciência, a voz 
do real profeta: “Se ouvirdes a voz do Senhor hoje, não 
queirais fechar vossos ouvidos”. Devemos renascer e 
acumular somente as riquezas que nos pertencem, 
lembrando de que somente o instante que escapa está 
sob nosso domínio. Não podemos intercalar tempo 
entre um instante e outro, pois esse não nos pertence. 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


  
 
 
 
 
 


