
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. 
------------------------------------------------------------------ 
GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE 
Ministério de Coroinha. 
Ser coroinha é algo muito importante, pois se presta 
um serviço à Igreja, ao sacerdote e, principalmente, 
a Deus. O coroinha ou a coroinha ajudam o padre a 
celebrar a missa e outras cerimônias da igreja, em 
toda a sua liturgia.  
Desde uma tenra idade estes adolescentes são 
convidados a doar tempo da sua vida em 
testemunhar Jesus Cristo e viver em intimidade com 
Ele no serviço ao altar, nas celebrações eucarísticas. 
São convidados a dar testemunho da sua missão 
também na família, na escola, no grupo de catequese 
e assim por diante. 
As tarefas de um Coroinha ou de um Acolito  podem 
ir desde a correta preparação do altar, ao correto 
manuseamento do missal romano, todo o trabalho a 
realizar na credência, recepção das oferendas, etc. e 
também - em celebrações mais solenes – o 
manuseamento do turíbulo, o transporte da Cruz, 
das velas e do Evangelho ou todas as demais tarefas 
que ‘aparecem ocasionalmente’ devido o tempo 
Litúrgico que se vive. O coroinha deve conhecer a 
santa missa, parte por parte, os lugares da igreja, os 
livros sagrados, os utensílios usados na celebração, 
as vestes litúrgicas, e seguir o que a igreja ensina. 
Do coroinha exige-se piedade, postura, respeito para 
com os ministérios. Ser coroinha exige 
responsabilidade, e devem assumir com amor, este 
serviço a Cristo e sua Igreja.  
Seja evangelizador, convide seus colegas a servir de 
Coroinha! 
 

- South River Food Bank (para os carentes) no 
endereço: 98 Jackson Street, South River:  # 732-
238-3020.   
Estão recolhendo alguns artigos para as crianças 
carentes que irão começar o ano escolar. Quem 
puder oferecer cadernos, mochilas, réguas, tesouras, 
lápis, canetas, lápis de cera coloridos, cola, etc. 
podem entregar no primeiro e segundo sábado de 
Agosto das 10:00 AM -12:30PM ou qualquer terça-
feira e quarta-feira no endereço acima.  
- A partir do dia 19 de Agosto ate’ dia 9 de Setembro 
tambem estao a recolher comidas para os pequenos 
almoços, (cereais, farinhas para panquecas, sucos 
não pereciveis, etc.)  Podemos deixar as comidas no 
1º e 2º Sábado de cada mês das 10:00AM-12:30PM 
ou qualquer terça-feira ou quarta-feira das 10AM-
12:30PM.  
--------------------------------------------------------------------- 
CELEBRAÇÃO DE BODAS DE PRATA E DE OURO 

Todos os casais que estão comemorando os seus 25 

ou 50 anos de casados durante este ano de 2018, 

estão convidados para uma celebração especial no 

Domingo, dia 21 de Outubro às 4:00PM para renovar 

os seus votos de casamento. A cerimónia será 

celebrada na Catedral de “St. Francis of Assisi” em 

Metuchen com o Bispo James F. Checchio. Por favor 

contactem o escritório de “Family Life” (732-562-

1990 x1705) para mais informação ou preencher a 

página de informação no website da diocese: 

http//diometuchen.org/marriage-enrichment/.    

---------------------------------------------------------------------
Intenção do Papa Francisco para o mês de Agosto: 
Universal: As famílias, um tesouro 
Para que as grandes escolhas económicas e políticas 
protejam a família como um tesouro da 
humanidade. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 28 e 29 de Julho 2018 
Coleta: $4,784.00 - Pelo correio: $651.00 
Segunda coleta: $1,775.00 (Parish Assessment) 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado -04 de Agosto- 
Salvador Eugenia e esposa 
+Domingo 05 de Agosto- 
Manuel Santos e rezemos 
por Armando Alves e 
família  
+Quarta-feira 08 de Agosto- 
Marcelino da Rocha Semião 
e família 
Sábado 11 de Agosto- 
António Dantas e esposa  
+Domingo 12 de Agosto- Maria Albina Moreira e 
rezemos pelos membros da Irmandade de Fátima, 
Sandro Feiteira, e Armando Alves e família  
--------------------------------------------------------------------- 
Todos estão convidados a rezar o terço com os 
membros da Irmandade de Fátima no próximo 
domingo dia 12 de Agosto as’ 11:00 AM antes da 
celebração da Santa Missa.  
--------------------------------------------------------------------- 
*** Ainda temos algumas vagas para marcar 
intenções de Missas para este ano. Por favor ligue 
para o escritório paroquial, para o número indicado 
na primeira página em Português no nosso boletim, 
se precisar marcar intenções. 
---------------------------------------------------------------------  
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.  
http://corpuschristisouthriver.org/pt/  
--------------------------------------------------------------------- 
REGISTRO/ CADASTRO NA PAROQUIA 
Por favor contacte o escritório da paróquia pelo 
número indicado na primeira página em Português, 
se não recebem os envelopes de ofertório pelo 
correio. Isso indica que não estão registrados na 
paróquia. Só precisa preencher um formulário para 
se registrar.  
-Necessita estar registrado para receber qualquer 
comprovante, receber sacramentos, servir de 
madrinha ou padrinho, documentações, etc. 
--------------------------------------------------------------------- 
Rezemos, hoje, por todos os ministros ordenados 

que conhecemos.  

CHAMADOS AO AMOR MAIOR 
Pe. Cristiano H. Peixoto 

Agosto é conhecido pela Igreja no Brasil como o mês 
das vocações. Em cada semana, em torno da 
celebração do domingo, recordamos um dos tipos de 
vocação específica com que o Senhor enriqueceu a 
sua Igreja. Na primeira semana, lembramos da 
vocação ao serviço ministerial, ou seja, dos bispos, 
padres e diáconos. 
Esta recordação na primeira semana se dá em 
virtude da memória de São João Maria Vianney, o 
padroeiro dos sacerdotes, no dia 4. Mas no dia 10 
também celebramos a festa de São Lourenço, 
padroeiro dos diáconos. Assim, somos chamados a 
agradecer ao Senhor por todos aqueles que Ele 
escolheu e a quem confiou o cuidado de seu 
rebanho: em primeiro lugar, nossos bispos, que 
possuem a plenitude do sacerdócio; depois, os 
presbíteros, seus colaboradores diretos e os 
continuadores da missão do Cristo Sumo e Eterno 
Sacerdote; e também os diáconos, “ouvidos, boca e 
coração do bispo”, ministros da palavra, do altar e da 
caridade. 
Os três graus que constituem o sacramento da 
Ordem configuram homens a Cristo, tornando-os, 
assim, chamados ao Amor Maior, que é a doação que 
o Senhor fez de si na Cruz…Não se trata da negação 
do amor humano – pois, sem amor, ninguém pode 
viver no mundo –, mas da transformação do seu 
amor pelos outros em amor de Deus pelos irmãos. E, 
porque amam o Senhor, são chamados a apascentar 
o rebanho (cf. Jo 21,15-17). Seu compromisso, seu 
zelo, sua fidelidade, estão radicados no Amor Maior 
que deu a vida por todos (cf. Jo 15,13). É este amor 
que é dispensado pelas mãos dos bispos; celebrado 
pelos sacerdotes; proclamado e praticado pelos 
diáconos. 
Por isso, quando são ordenados, os candidatos a 
qualquer grau do sacramento da Ordem não 
respondem somente “sim” às perguntas que lhe são 
feitas, mas respondem “Quero”. A resposta não é 
passiva, mas envolve a vida, a liberdade. E, como 
toda reta intenção tende a fraquejar, sua última 
resposta sempre é “Quero, com a graça de Deus”. 
“Dando a Deus o que é de Deus” (Mt 22,21), os 
ordenados fazem-se instrumentos da graça, capazes 
de comunicar, com toda pobreza e vulnerabilidade, 
a incomensurável riqueza de Sua graça (cf. Ef 1,19). 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


 


