
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. (Nos meses de Julho e 
Agosto o escritório está fechado).  
--------------------------------------------------------------------- 
GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE 
Neste boletim destacaremos o grupo da Irmandade 
de Fátima. 
A Irmandade de Fátima existe desde 1984 e 
actualmente conta com 18 membros activos. E’ um 
grupo importante para a divulgação da mensagem 
central de Nossa Senhora do Rosário de Fátima: 
Conversão, Penitencia, e oração. A Irmandade se 
reúne cada segundo domingo do mês antes da Missa 
as 11h para a reza do terço. A liturgia dessa Missa e’ 
coordenada pelos membros da Irmandade de 
Fátima, assim como as bonitas procissões de Maio e 
Outubro. Devemos honrar a Nossa Senhora como 
Mãe de Deus e que tanto nos ama! Quem se quiser 
inscrever como membro da Irmandade por favor 
entre em contacto com a Presidenta do grupo, Ceu’ 
Santos ou com a secretaria da Paroquia. Todos são 
convidados a fazer parte da Irmandade de Nossa 
Senhora! 
--------------------------------------------------------------------- 
VOCÊ ESTÁ SENDO CHAMADO PARA O DIACONATO? 

A Diocese de Metuchen está à procura de homens 
que estão interessados em se tornar diáconos 
permanentes. Uma nova classe de formação de 
diaconato começará na Primavera de 2020. Se tiver 
entre 35 e 60 anos de idade, você está convidado a 
participar de uma reunião de informações gerais na 
terça-feira dia 25 de Junho de 2019 às 7:30 da tarde 
no Centro Pastoral St. John Neumann, 146 Metlars 
Lane, Piscataway. Os pedidos para a classe 2020 
serão aceites ao final deste verão. Se tiver alguma 
pergunta, por favor, entre em contato com o 
diaconato diocesano (732) 562-2423. 

Durante os meses do Verão muitos de nos’ viajamos 
para passar férias muito merecidas. No entanto a 
nossa paróquia continuara’ precisando do nosso 
apoio financeiro. Por favor não deixamos de fazer a 
nossa contribuição para a manutenção da paróquia. 
Obrigado! 
---------------------------------------------------------------------------- 

MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  
Pedimos aos paroquianos que mudam de endereço 
que façam o favor de contactar o escritório da 
paróquia para podermos atualizar os vossos registos. 
Caso contrario, os envelopes de ofertório e toda a 
correspondência volta para o escritório e isso resulta 
em novos gastos para a paróquia. Obrigado! 
---------------------------------------------------------------------------- 

MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 
*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência; os pais e os padrinhos devem assistir 
a uma sessão de catequese oferecida na primeira 
terça-feira do mês ou ultimo sábado de cada mês; a 
celebração do Baptismo é no 3º Domingo do mês 
após a missa das 11:30 AM. 
Devem estar registados na paróquia, assistirem a’ 
Missa, e ajudarem nas despesas da nossa paróquia 
(usarem o sistema de envelopes de ofertório) por 
pelo menos 3 meses antes da marcação do 
Baptismo. 
Em casos especiais devem falar com o Pe. Damian 
pessoalmente. 
*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por favor 
verifiquem se estes têm os sacramentos necessários 
(Baptizado, Primeira Comunhão, Confirmação). Os 
padrinhos se forem casados devem ter sido casados 
pela Igreja. Devem comprovar que estão registados 
e participantes em uma paróquia Católica por mais 
de 3 meses. Padrinhos e Madrinhas devem servir de 
bons exemplos, serem pessoas de Fé, e participantes 
na Igreja Católica. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, &Tesouro 
Ofertório de 27 e 28 de Julho 2019 
Coleta: $4,471.00  
Ofertorio recebido pelo correio: $1,145.00 (2 semanas) 
Segunda coleta (impostos) - $1,451.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 

 



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 03 de Agosto- 
Anthony Pereira 
+Domingo 04 de Agosto- João 
Grego e rezemos por Cecília 
Luz 
+Quarta-feira 07 de Agosto- 
Manuel e Albina Moreira 
+Sábado 10 de Agosto- João 
Laranjeiro  
+Domingo 11 de Agosto- 
Sandro Feiteira e membros da 
Irmandade de Fátima  

--------------------------------------------------------------------- 
Se alguém tiver alguma recordação em forma de 
fotos mais antigas tiradas na nossa Igreja de Corpus 
Christi que gostariam de partilhar para usar no dia 
do Aniversario da Paroquia, por favor telefone para 
a paróquia ate’ o dia 30 de Agosto.  
--------------------------------------------------------------------- 
SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DA VIRGEM MARIA 
Na quinta-feira dia 15 de Agosto e’ dia Santo de 
guarda e o escritório estará fechado. Celebramos a 
Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria. 
Haverá missa vespertina na quarta-feira dia 14 de 
Agosto as 7:00 PM em Inglês e as 8:00 PM em 
Português. Na quinta-feira dia 15 de Agosto a Missa 
será celebrada em Inglês as 9:00 AM e em Latim as 
7:00 PM.  
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
 
 
 
 
 

***Se alguém ainda não deu o nome para ir ao jantar 
do Aniversario da Paroquia e que queira participar, 
tem ate’ dia 6 de Agosto para fazer a reserva. Depois 
dessa data já não poderemos aceitar mais nomes. 
--------------------------------------------------------------------- 
O Ministério de Evangelização irá apresentar um 

Movie Night * Noite de filme em família ao ar livre, 

mas em caso de chuva ou mau tempo, será no salão 

da Igreja. Jantar será servido. Para reservar o jantar 

ligue para 732-770-8245 ate’ dia 14 de Agosto.  

Entrada é grátis! Na sexta-feira, 16 de Agosto de 
2019 no salão da Igreja de Corpus Christi. 
O jantar e’ servido das 6-7PM 
O nome do filme e’ Soul Surfer e será apresentado 
das 7-9PM. 
--------------------------------------------------------------------- 
O WEBSITE DA NOSSA PAROQUIA: 

Para obter mais informações em Inglês e Português 

sobre os acontecimentos na nossa paróquia, 

também podemos consultar o website na internet.  

http://corpuschristisouthriver.org/pt/  

--------------------------------------------------------------------- 
BOAS FÉRIAS -Estamos no tempo de férias e muitos 
vão viajar para visitar os seus parentes e amigos em 
diferentes partes do mundo. A todos desejamos 
boas viagens e bom descanso. Não devemos 
esquecer  a participação nas missas dominicais, em 
qualquer lugar do mundo onde se encontramos. 
Lembramos também a nossa oração diária e a vida 
sacramental (confissão, Comunhão). Visitemos 
também os lugares sagrados como por exemplo os 
Santuário (em Fátima, em Aparecida ou outros) e 
não devemos esquecer de rezar por nossa 
comunidade paroquial.  
Também com alegria recebemos na nossa 
comunidade todos os visitantes que passam as férias 
nas nossas famílias. Bem-vindos no nosso meio. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Agosto: 
Pela evangelização: Para que as famílias, graças a 
uma vida de oração e de amor, se tornem cada vez 
mais “laboratórios de humanização”. 
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