
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/ 

--------------------------------------------------------------------- 
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 
ou outro local onde a Missa será celebrada, 
devido a situação do telhado da nossa Igreja. 
--------------------------------------------------------------- 
Queremos dar os parabéns ao Pe. Damião que foi 

aprovado para servir a nossa paroquia como pastor 

por mais um termo. Que o Espírito Santo o guie e 

ilumine ao servir o povo de Deus. 

MISSAS DA SEMANA EM PORTUGUÊS 

As nossas Missas das quartas-feiras são agora 

celebradas ás terças-feiras ás 7:00 PM no 

basement da reitoria, capela provisória.   

As Missas da primeira sexta-feira de cada mês 

serão celebradas ás 8:00 PM também na capela 

provisória por baixo da reitoria da paróquia. O 

grupo do Apostolado Sagrado Coração de Jesus 

terá o seu encontro de oração ás 7:30 PM num 

lugar provisório que esteja disponível.   

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

AJUDA PARA OS NECESSITADOS  

O Apoio Social da nossa comunidade estará 

recolhendo comidas não perecíveis, enlatadas, 

pacotes, e também perus ás 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. 

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

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 houver alguém da nossa comunidade que 

esteja interessado em ajudar, por favor ligue 

para o escritório paroquial. 

---------------------------------------------------------------
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. 
 

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


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 30 de Outubro- 
Claudino Rocha Novo 
+Domingo 31 de Outubro- 
Familiares de Arcelina 
Grego  
+Quarta-feira 03 de 
Novembro- Paulo Souza e 
almas do Purgatório 
+Sábado 06 de Novembro 
- João Grego 
+Domingo 07 de Novembro- Maria Pessoa 
Faneco  

 
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. 

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

Envelopes com os nomes dos entes queridos 

defuntos para dia dos finados poderão ser 

depositados na cesta do ofertório durante o mês 

de Novembro.  

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

05 DE NOVEMBRO, PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS 

Nas primeiras sextas-feiras de cada mês na 
nossa paróquia há Adoração ao Santíssimo 
Sacramento a partir das 3:00PM, confissões em 
Inglês: 6-6:30PM, e a novena/Bênção do 
Santíssimo Sacramento ás 6:45PM. A Missa em 
Latim segue às 7:00 PM e a nossa Missa em 
Português ás 8:00 PM com devocional do 
Apostolado Sagrado Coração de Jesus a 
seguir á nossa Missa.  
Todos os primeiros sábados de cada mês 
haverá confissões em Inglês às 11:00- 11:30 
AM (provisoriamente na reitoria paroquial) e 
Missa em Latim ao meio dia.   
--------------------------------------------------------------------                     

No domingo dia 7 de Novembro 
atrasemos o relógio uma hora. 

Dias de Guarda- feriados religiosos- nos 

Estados Unidos estão dispensados quando a 

Solenidade calha num sábado ou numa 

segunda-feira. Por este motivo, o Dia de Todos 

os Santos não é dia de guarda este ano.  

O Dia dos Finados – Missa dos Fiéis 

Defuntos será celebrado na terça-feira dia 2 de 

Novembro as 7:00PM em Português.  

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

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.   

Procuremos participar para ajudar a nossa 

paroquia. 

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

RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Em breve iremos receber pelo correio uma rifa 

mensal que poderemos comprar. 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 compre só uma rifa 

mensal por $25! Se não receberam, por favor 

contacte o escritório da paróquia.  

---------------------------------------------------------------
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 23 e 24 de Outubro 2021 
Coleta: $4,440.00 + pelo correio: $1,216.50+ 
$1,047.04 pela internet 
Segunda coleta para as Missões - $1,697.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


