
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/ 

CATEQUESE 

A nossa paróquia ainda está precisando de 

catequistas, assistentes, e monitores de 

corredores para manterem ordem e 

orientarem as pessoas nos corredores. 

Precisamos principalmente de mais 

catequistas e ajudantes da nossa 

comunidade de língua portuguesa, que saiba 

Inglês e Português, uma vez que a maioria 

das crianças são de língua Portuguesa. 

Se alguém da nossa comunidade estiver 

interessado em ajudar, por favor ligue para o 

escritório paroquial.  

CARTA DO PÁROCO SOBRE A NOSSA IGREJA  
 
15 de Outubro, 2021 
 
Caros Paroquianos e visitantes, 
Na semana passada, uma inspeção do telhado 

da Igreja revelou várias rachaduras 

significativas nas vigas de suporte de nosso 

telhado atual e nas vigas de suporte estruturais 

de nossa torre sineira. Por precaução, e até que 

um estudo mais aprofundado possa ser 

verificado, a Diocese de Metuchen me instruiu a 

fechar nosso espaço de adoração, bem como o 

uso do salão da igreja. 

Felizmente, nossos bons vizinhos e amigos da 

Igreja Ortodoxa Copta de Santa Maria 

permitiram que nos reuníssemos como uma 

comunidade no refeitório da Academia Cristã de 

São Marcos, a antiga escola de Corpus Christi 

na 80 David Street. A entrada se encontra por 

trás da escola onde também se encontra o 

estacionamento e não envolve escadas. 

Até novo aviso, todas as missas de fim de 

semana serão oferecidas lá, e as missas 

durante a semana serão oferecidas na sala de 

reuniões no porão (basement) da reitoria. Peço 

desculpas pelo transtorno que isso causará a 

muitos de nós e às nossas rotinas, mas é 

necessário estar seguro e exercer o cuidado 

preciso e exigido de nós enquanto este assunto 

está sendo resolvido. 

Saiba que manterei todos informados sobre os 

desenvolvimentos para resolver este infeliz 

problema. 

No Santíssimo Coração de Jesus, 
Fr. Damian Breen, pároco 
--------------------------------------------------------------------- 

CONFISSÕES EM PORTUGUÊS 

O Pe. Eugénio estará disponível para ouvir 

confissões das 6:15 PM até ás 6:45PM antes 

das Missas ao Sábados, na sala por baixo da 

antiga escola de Corpus Christi, onde se 

celebra agora a Santa Missa ao fim de semana.  

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


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+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 
+Quarta-feira 27 de 
Outubro- (transferida para 
domingo) 
+Sábado 30 de Outubro – Claudino Rocha 
Novo 
+Domingo 31 de Outubro- Familiares de 
Arcelina Grego e por João Luiz Gomes e 
almas do Purgatório 

INTENÇÕES DE MISSAS 
O livro de intenções de Missas já 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.  

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

AGRADECIMENTOS! 

Um muito obrigado a todos os que organizaram 

as festas em honra de Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima e da Imaculada Conceição 

Aparecida! Como é bonito demonstrar o nosso 

carinho pela nossa Mãe do Ceu que tanto nos 

ama!  

O nosso agradecimento também a todos os 

que ofereceram deliciosos doces e 

salgadinhos para a confraternização de boas 

vindas ao nosso Pe. Eugénio.  

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

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. 

O MES DE OUTUBRO NA LITURGIA DA IGREJA 
 

No mês de outubro a Igreja nos convida a refletir sobre a 
missão evangelizadora da Igreja. É o mês dedicado as 
missões. Em tempos de pluralismo religioso, de 
ecumenismo distorcido e confuso, devemos recordar que 
como cristãos, é nossa obrigação anunciar a todos Jesus 
Cristo única Verdade, único Caminho e verdadeira Vida. 
Pois nem em outro nome sobre esta Terra teremos a 
Salvação. Só Jesus é o único Senhor e Deus de todos e 
por isto quer que todos os homens conheçam, se libertam 
de suas crenças escravizadoras e obtenham a liberdade 
de filhos de Deus. 
 
A nova Evangelização não pretende se impor pela força ou 
pelo Estado. Mas pelo anúncio e pelo Testemunho 
pessoal. Precisamos de católicos com o Espírito 
missionário o de Santa Teresinha, comemorada neste mês 
no dia primeiro de outubro e declarada padroeira das 
Missões; ela que aos quinze anos, trancou-se no Carmelo 
e que nunca foi catequista, missionária externa; pois pelo 
seu testemunho de vida através de sua autobiografia 
intitulada História de Uma Alma, alcançou muitas pessoas 
em todas as partes do mundo e fez com que muitos 
retornassem a Igreja e a Jesus Cristo. Seu testemunho 
indica para nós que ser missionário é antes de tudo amar 
a Deus, fazer a sua vontade e ser fiel filho da Igreja.  
 
Em outubro também comemoramos o Rosário Mariano. 
Esta coroa de flores que é colocada nas mãos de Maria 
para que a mesma a ofereça a Cristo Rei. O terço não é 
uma fórmula mágica de oração. É meditação e 
contemplação dos mistérios de nossa salvação. Ao 
rezarmos as Ave-marias contemplamos a mensagem e o 
fruto de cada mistério e temos como música de fundo da 
vida de Jesus, a saudação do Arcanjo Gabriel a Maria: 
"Ave, ó Cheia de Graça. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 
 
Ofertório de 09 e 10 de Outubro 2021 
Coleta: $5,906 + $1,216.94 pela internet + 
$1,032 pelo correio 
 
Ofertório de 16 e 17 de Outubro 2021 
Coleta: $4,733.00 + $1,060.76 pela internet 
+$1,285.00 pelo correio 
 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 



 

 


