
Para qualquer informação  
por favor contacte o 

escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

 

 

 

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

REDE DO INTERNET DA NOSSA PAROQUIA 

Aqueles que têm acesso à internet poderão 

consultar o nosso site paroquial para obter 

informações atualizadas em Inglês e Português 

através do endereço:  

https://corpuschristisouthriver.org/  

Por favor avisem uns aos outros dos anúncios mais 

importantes, porque nem todos usam as redes 

sociais.   

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

AJUDA PARA OS MAIS IDOSOS  

O Ministério de Evangelização está oferecendo ajuda 
aos nossos idosos que não tem familiares por perto 
e que necessitam de alguém para ir buscar comidas, 
ou mercearia aos mercados. Quem souber de 
alguém que precisa de algum tipo de ajuda, ou até 
mesmo de algum telefonema para falar um pouco, 
ou de pedidos de oração, por favor contacte o 
Ministério de Evangelização pelo email: 
corpuschristievm@gmail.com ou telefone para o 
escritório paroquial e deixe a sua mensagem com o 
seu número de telefone. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Agosto 2020 
 
Intenção de oração universal: O mundo do mar. 

Rezemos por todas as pessoas que trabalham e 

vivem do mar, entre elas os marinheiros, os 

pescadores e suas famílias. 

PROGRAMA DE CATEQUESE 2020/2021 

Cada criança ou jovem que pretende 

participar no programa de catequese este 

ano, deverá preencher o novo formulário até 

dia 30 de Agosto, 2020. Os formulários para 

registar as crianças e jovens na catequese, se 

encontram nas entradas da Igreja. O pagamento 

deve ser feito ao mesmo tempo e os cheques 

devem ser dirigidos a Corpus Christi Church.   

A catequese terá lugar todos os Sábados no 

salão da Igreja. Classes do primeiro até ao 

quarto ano (1-4) terão lugar das 9:30AM- 

10:30AM. Classes do quarto ano até o oitavo- 

(4-8) terão lugar das 11:00AM- 12:00PM.  

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

PRIMEIRA COMUNHÃO  

As crianças que irão receber o Sacramento da 

Primeira Comunhão, este ano irão recebe-la em 

pequenos grupos de não mais de 6 crianças 

durante as Missas do mês de Agosto, com 

exceção ao último fim-de-semana de Agosto. 

Pedimos aos pais de escolherem a Missa que 

preferem que seus filhos recebam o 

Sacramento, (menos o final de semana de 

Agosto). Devem contactar-nos o mais breve 

possível através do email da catequese: 

faithformation.corpuschristi.sr@gmail.com para 

reservarem a vossa data preferida.  

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

CELEBRAÇÕES E ENCONTROS DEVOCIONAIS 

DO GRUPO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

As reuniões do grupo do Apostolado do Sagrado 

Coração de Jesus, das primeiras sextas-feiras de 

cada mês, foram adiadas devido á pandemia do 

Vírus Covid-19. Avisaremos quando iremos 

recomeçar. Tambem não haverá a Missa da primeira 

sexta-feira de cada mês até novo aviso. 

As intenções dessas missas serão rezadas nos 

primeiros domingos de cada mês durante a 

nossa Missa das 11:30 AM.  

https://corpuschristisouthriver.org/
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INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 01 de Agosto- Avós 
de Rosa Soares e intenções 
do Apostolado Coração de 
Jesus 
+Domingo 02 de Agosto- 
António Costa Lucas e 
rezemos por Manuel dos 
Santos  
+Quarta-feira 05 de Agosto- 
João Grego  
+Sábado 08 de Agosto- Almas 
do Purgatório   
+Domingo 09 de Agosto- Sandro Feiteira e Membros 
da Irmandade de Fátima 
--------------------------------------------------------------------- 
Agradecemos a todos os que estão enviando o 

dízimo/ofertório para o escritório paroquial 

durante este período difícil, pelo correio, ou pelo 

site de Doação à Paróquia -Online Giving- que 

disponibiliza aos seus paroquianos a 

oportunidade de usar a Transferência Eletrônica 

de Fundos (um método alternativo para dar o 

dízimo), ou deixado na caixa de correio do 

escritório! Que Deus vos recompense.  

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

O Ministério de Evangelização de Crianças 

está promovendo um evento virtual – Children’s 

Virtual Vacation Bible Camp, 2020, para as 

crianças interessadas. É uma boa maneira de 

manter as crianças ocupadas durante as férias 

escolares, como também de aprender mais 

sobre a nossa Fé. O tema é “WHEN THE 

SAINTS COME MARCHING IN”. Terá lugar na 

segunda-feira dia 17, quarta-feira dia 19, sexta-

feira dia 21, segunda-feira dia 24 e quarta-feira 

dia 26 tudo no mês de Agosto, 2020 as 10:30-

11:30AM. É um evento grátis para crianças dos 

6-10 anos de idade. Para registarem as crianças 

e obter mais informações poderão visitar o site: 

https://corpuschristisouthriver.org/parish:ministi

es/vacation-bible-camp-2020/  

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

O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO COMEÇA NO 

CORAÇÃO 

REFLEXAO TIRADA DO PORTAL KAIRÓS 

A passagem do Evangelho de hoje coloca a ação dos 

discípulos em conjunto com a ação de Deus. O “dai-

lhes vós mesmos de comer” alerta que a atitude da 

partilha deve começar com os discípulos. Jesus não 

multiplica pães e peixes do nada, mas do fruto da 

partilha a Ele oferecido. 

A lição vale para nós, discípulos-missionários de 

hoje. Não são raras as vezes em que nos deparamos 

com as múltiplas situações de necessidade e miséria 

e continuamos a pensar que nossos cinco pães e dois 

peixes não são suficientes. Falta-nos uma união 

maior com o amor de Cristo, como nos exorta Paulo 

na segunda leitura. Reconheçamos, na força da fé, 

que nada pode nos separar do amor de Cristo, que 

se mostra faminto no próximo. Nada poderá nos 

levar ao desânimo e ao descompromisso com o 

irmão que passa necessidade. 

Unidos ao amor de Cristo, vamos nos convencendo 

de que o milagre da multiplicação começa, de fato, 

no coração que se abre para partilhar a vida 

abundante que Deus oferece a todos. Rezemos hoje 

por todos os sacerdotes e vocacionados a essa vida 

de entrega total de si mesmo a Deus e ao povo. Que 

todos os padres de nossas comunidades sejam 

abençoados na missão de serem bons pastores 

comprometidos com os fiéis a eles confiados. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 25 e 26 de Julho 2020 
Coleta: $3,306.00 e pelo correio: $1,067.00 
Segunda coleta (taxas) - $1,299.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

https://corpuschristisouthriver.org/parish:ministies/vacation-bible-camp-2020/
https://corpuschristisouthriver.org/parish:ministies/vacation-bible-camp-2020/


 

 

 


