
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 e Sextas-feiras das 9:00AM-
2:00PM 
Atendimento em Português: terças-feiras das 
9:30AM-3:30PM e quintas-feiras- mais ou 
menos das 11:00AM-2:00PM.  

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

DECLARAÇÃO DOS BISPOS DE NJ 

Os bispos católicos de NJ, terminaram a 
isenção, ou seja, a dispensação de participar das 
missas presenciais devido á pandemia. 
É a nossa obrigação como Católicos praticantes de ir 
á Santa Missa aos fins de semana e de participar dos 
dias Santos de guarda, começando no sábado, 5 de 
junho de 2021 e domingo 6 de junho de 2021, 
Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.  
 
Acolhemos os fiéis cristãos a voltar a participar 
regularmente da Eucaristia, ponto mais alto da nossa 
fé católica. 
Esta obrigação não se aplica a quem está doente; 
quem têm motivos para acreditar que foram 
recentemente expostos ao coronavírus, ou outra 
doença contagiosa; aqueles que estão confinados 
em suas casas, um hospital ou enfermaria; ou 
aqueles com graves condições de saúde. Deve-se 
consultar o pastor local se surgirem dúvidas sobre a 
obrigação de assistir à missa. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Junho:  
Intenção pela Evangelização do Papa para o mês de 
junho de 2021: A beleza do matrimónio 
Rezemos pelos jovens que se preparam para o 
matrimónio com o apoio de uma comunidade cristã, 
para que cresçam no amor, com generosidade, 
fidelidade e paciência. 
 

FESTA DA SOLENIDADE DO CORPO E SANGUE DE 
CRISTO 

A Festa de “Corpus Christi” é a celebração em que 
solenemente a Igreja comemora o Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia. Nesta festa os fiéis 
agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da 
Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente 
como alimento e remédio da alma. 
Para os cristãos católicos a fé não é apenas um 
sentimento ou ideia, é uma experiência de encontro 
que fazemos com uma pessoa que nos santifica e dá 
sentido à nossa vida: Jesus Cristo. 
Este encontro pode acontecer de algumas maneiras: 
quando a pessoa lê as Sagradas Escrituras 
(principalmente os evangelhos), nos sacramentos, 
na oração pessoal e comunitária, na caridade 
(relacionamentos), na devoção a Maria. Essa fé 
recebemos da Igreja e celebramos nela, mas de 
modo privilegiado na Missa. 
A Igreja então destacou duas ocasiões em que o 
mistério eucarístico é o centro: a 5ª feira Santa – a 
instituição da eucaristia e do sacerdócio; e o dia de 
hoje, Corpus Christi.  
Alimentados pelo corpo de Cristo, construamos dia 
após dia a união entre nós. E neste tempo de crise, 
vamos partilhar o pão com os irmãos, pois nos 
alimentamos com o pão do céu que o Pai partilhou 
connosco: Jesus Cristo. O cristão não pode seguir 
Jesus somente ouvindo sua palavra sem receber a 
Eucaristia. Celebrar a Eucaristia é mandato de Jesus: 
“Fazei isto em memória de mim", está escrito nos 
evangelhos Sinóticos e na 1a. Carta de Paulo aos 
Coríntios (cf. 1 Cor 11,24). O corpo e o sangue de 
Jesus Eucarístico seja conforto e esperança para nós. 
Jesus em sua vida terrena passou fazendo o bem. 
Que na Eucaristia Ele possa passar nos ensinando a 
fazer o bem, viver o amor e a partilha entre nós. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 29 e 30 de Maio 2021 
Coleta: $4,015.00 + pelo correio: $1,277.00 
Pela internet: $1,185.82 
Coleta para abatimento das taxas: $1,233.00 + 
$360.00 pelo correio =$1,593.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 

https://www.acidigital.com/fiestas/eucaristia/historia.htm


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 05 de Junho- ----- 
+Domingo 06 de Junho- Maria 
Pessoa Faneco 
+Quarta-feira 09 de Junho----- 
+Sábado 12 de Junho- Rogério 
Martins 
+Domingo 13 de Junho- 
Joaquina de Jesus, esposo e 
filho, e rezemos por Sandro 
Feiteira e membros da 
Irmandade de Fátima 
--------------------------------------------------------------- 
Apelo Anual do Bispo 2021 
 
Transformado pelo Corpo e Sangue de Cristo e 
enviado em missão para acender um fogo no 

coração da Igreja 
Obrigado a todos que enviaram a vossa oferta 
ao Apelo Anual do Bispo 2021. Se ainda não se 
comprometeu/ofereceu, ainda há tempo de 
participar. Por favor envie a sua oferta para: 
Diocese of Metuchen, Bishop’s Annual Appeal, 
PO Box 4000, Metuchen, NJ 08840-4000 ou 
pode contribuir através da internet online para: 
www.diometuchen.org/BAA      
Até o momento, o Escritório de Desenvolvimento 
recebeu promissórios e ofertas no total de  
$ 22,068.25 de 152 paroquianos. Isso 
representa 66,9% da nossa meta de $33,000. 

--------------------------------------------------------------------- 
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/ 

--------------------------------------------------------------------- 
Parece que estamos chegando ao fim da pandemia, 
graças a Deus!  Temos agora a escolha de não usar 
máscara durante as celebrações das Missas, como 
foi anunciado pelo nosso pároco.  
Continuamos procedendo com cautela e pedindo a 
proteção de Deus.  

SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS 
Sexta-feira, dia 11 de 
Junho 2021, celebramos 
o dia do Sagrado 
Coração de Jesus. 
Haverá Adoração ao 
Santíssimo Sacramento 
a partir das 3:00pm até 
ás 6:45pm com a 
bênção logo a seguir. 

Haverá Missa em Latim ás 7:00 PM.   
--------------------------------------------------------------------- 
Já poderemos usar o confessionário dentro da Igreja 

para se confessarmos. Por favor consulte a capa do 

boletim para os horários das Confissões em Inglês.   

Para Confissões em Português por favor procurem o 

Pe. Roberto.  

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

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 
á 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.  

 

http://www.diometuchen.org/BAA
http://corpuschristisouthriver.org/pt/

