
Para atendimento em 

Português, por favor ligue 

para o escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

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

Horários de atendimento 

no escritório paroquial até 

o final do verão: 

Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até 

às quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM  

Atendimento em Português: terças-feiras das 

9:30AM-3:30PM e quintas-feiras- mais ou 

menos das 11:00AM-2:00PM.  

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

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/ 
 

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

Reza Do Terço Em Inglês Durante O Verão  

O grupo do terço das mulheres da comunidade 

Americana - (Altar Rosary Society) estará 

rezando o terço aos domingos durante os meses 

de Junho, Julho, e Agosto ás 9:15 AM em frente 

á gruta da Nossa Senhora de Lourdes lá fora. Se 

chover, a reza do terço terá lugar dentro da 

Igreja.  

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

O escritório estará fechado ás sextas-feiras 

durante os meses de Julho e Agosto. 

 

E, Jesus voltando para os seus discípulos, achou-os 
adormecidos; e disse a Pedro: Então, nem uma hora 
pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não 
entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, 
mas a carne é fraca.  (Mateus 26,40-41)  

 

 
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO 
Primeira Sexta-feira do mês- 6 de Agosto, 
2021  
3:00pm-6:45pm, Bênção  
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
7:00PM Missa em Latim 
 
Todos os primeiros sábados de cada mês há 
confissões às 11:00- 11:30 AM e Missa em 
Latim ao meio dia. 

CATEQUESE 
As matrículas/ registros para a catequese para o 
ano de 2021-2022 já começaram e foram 
prolongadas até o dia 16 de Agosto, 2021. Os 
formulários de registros se encontram no 
escritório e devem preencher e entregá-los até 
dia 16 de Agosto. Se entregar depois dessa 
data, uma taxa de atraso será aplicada ao 
pagamento. O escritório está aberto das 
segundas-feiras ás quintas-feiras das 9 AM- 
4PM. 

************** 
A Igreja ensina que “a catequese é uma educação da fé 
das crianças, dos jovens e adultos, que compreende 
especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em 
geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de 
os iniciar na plenitude da vida cristã” (Catecismo n. 5) 
Uma criança só terá um bom desempenho na 
catequese se os pais tiverem junto com elas uma 
vivência religiosa, em casa e na Igreja. A educação, 
sobretudo, dá-se pelo exemplo. Uma criança que vê o 
pai e a mãe rezarem reza também e naturalmente. Uma 
criança que vai à Missa com seus pais, aprende 
suavemente o bom hábito de ir à Missa aos domingos 
e dias santos. Por isso, é lamentável que os pais 
coloquem seus filhos na catequese, como se fosse 
apenas uma obrigação, mas sem terem uma vivência 
religiosa, sem os levarem à igreja.  

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

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 

 
+Sábado 31 de Julho- 
Euclides Mirassol e pais e 
(Sebastião da Silva) -  
transferido da quarta-feira  
+Domingo 01 de Agosto- 
Maria Pessoa Faneco 
+Quarta-feira 04 de Agosto- -- 
+Sábado 07 de Agosto- ---- 
+Domingo 08 de Agosto- 
Sandro Feiteira e rezemos pelos membros da 
Irmandade de Fátima 

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

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, para podermos comprovar que 
frequentam a Missa) 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 devem ter sido casados na Igreja 
Católica.  
---------------------------------------------------------------------

APOIO PARA CRIANÇAS PARA O ANO ESCOLAR 

O Banco Alimentar de South River está 

recolhendo itens escolares até o dia 14 de 

Agosto, 2021. Precisam de mochilas, cadernos, 

fichários, pastas, lápis, canetas, papel pautado, 

cola em bastão, tesouras. Quem poder ajudar, 

poderão deixar numa caixa que estará na 

entrada principal da nossa Igreja nos dias 7-8, e 

14-15 de Agosto ou no Banco Alimentar de 

South River nos sábados 1-3 da tarde, terças-

feiras 8-10 AM ou 5-6 PM, quartas-feiras 8AM-

12PM, quintas-feiras 8-10 AM. Obrigado! 

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

 
 

Vacation Bible Camp - 
Acampamento de Férias Bíblico 

Junte-se a nós neste verão! 
Todas as crianças a partir de 7 anos 
Datas: 4, 11, 18 e 25 de agosto 
Horário: 9:00 AM 
Local: Salão da Igreja Corpus Christi  
Taxa de inscrição: $ 10 / criança 
O tema da VBS deste verão se concentrará no Projeto 
Água Limpa das Crianças, do Filter of Hope. 
As crianças vão se divertir jogando, assistindo a 
vídeos, fazendo trabalhos manuais enquanto 
aprendem como ajudar as pessoas afetadas pela 
crise da água, e entender o Evangelho. 
Para perguntas, por favor, contate o Ministério de 
Evangelização Infantil CC @ 732-770-8245 ou 
corpuschristievm@gmail.com. 
Para se inscrever: 
https://forms.gle/xM4yf5tNGdVjeMU37 ou visite o 
site da paróquia: 
https://corpuschristisouthriver.org/parish-
ministries/vacation-bible-camp-2021/  
--------------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco para o mês de 

Agosto de 2021: 

Intenção de oração pela evangelização – A 

Igreja 

Rezemos pela Igreja, a fim de que receba do 

Espírito Santo a graça e a força de reformar-se 

à luz do Evangelho. 

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

Durante os meses de Verão muitos de nós 

viajamos para passar ferias muito merecidas. No 

entanto a nossa paróquia continuará precisando 

do nosso apoio financeiro. Por favor não 

deixamos de fazer a nossa contribuição para a 

manutenção da paróquia. Obrigado! 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 24 e 26 de Julho 2021 
Coleta: $3,799.00 + pelo correio: $940.50 
Pela internet: $960.65  
Coleta para as taxas: $1,901.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade 
e sacrifício!  

https://corpuschristisouthriver.org/parish-ministries/vacation-bible-camp-2021/
https://corpuschristisouthriver.org/parish-ministries/vacation-bible-camp-2021/


 

 

 

 

 

 


