
 
As nossas intenções de Missas que estavam 
marcadas, são rezadas em privado pelo Pe. Roberto. 
O Pe. Damião também faz o mesmo com as 
intenções das Missas em Inglês até tudo se 
normalizar. Dai Senhor o eterno descanso a todos os 
nossos entes queridos! Amem.   
--------------------------------------------------------------------- 

A Igreja Corpus Christi Está Aberta Para Oração 

A nossa Igreja Corpus Christi está aberta todos os 

dias das 6:00AM-7:30PM para quem quiser orar em 

particular. A porta do lado da Igreja estará aberta. 

Aos Sábados das 3:30 PM- 5:00 PM está fechada 

durante a transmissão da Missa.  

Aqueles que têm acesso à internet poderão 

consultar o nosso site paroquial para mais 

informações também em Inglês:  

https://corpuschristisouthriver.org/  

Por favor avisem uns aos outros dos anúncios mais 

importantes, porque nem todos usam as redes 

sociais.   

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

Intenção do Papa Francisco paro o mês de Junho 

Intenção de oração pela evangelização: O caminho 

do coração. 

Rezemos para que aqueles que sofrem encontrem 

caminhos de vida, deixando‐se tocar pelo Coração 

de Jesus. 

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

 

Celebração Da Santa Missa Ao Ar Livre No 

Estacionamento Da Igreja Corpus Christi 

E RECOMEÇO DE MISSAS DENTRO DA IGREJA 

No passado Sábado, 30 de Maio, começámos a 

celebrar a Missa em Português na gruta de Nossa 

Senhora de Lourdes com os paroquianos dentro dos 

seus carros. 

A Santa Comunhão também foi distribuída com os 

paroquianos dentro de seus carros.  

Continuaremos com este modo de celebração de 

Missa todos os Sábados às 7:00 PM em Português, e 

aos Domingos às 8:00 AM em Inglês, juntamente 

com a transmissão da Missa aos Sábados às 4:00 PM. 

Avisaremos pelos meios de comunicação sobre 

qualquer mudança.    

Depois do dia 12 de Junho 2020 já poderemos 

começar a celebrar Missa dentro da Igreja com um 

número reduzido de pessoas. Começaremos com 

30% de capacidade de número de pessoas dentro da 

Igreja. As pessoas devem continuar a usar as 

máscaras dentro da Igreja e desinfetarem as mãos 

antes de entrar na Igreja.  

Haverá uma comissão na nossa paróquia, que se 

reunirá durante esta semana para discutirem sobre 

os detalhes das modificações para as celebrações 

dentro da Igreja durante este período de pandemia 

do Corona Vírus Covid-19. Os resultados da reunião 

serão comunicados para os nossos paroquianos, 

assim que tivermos um acordo.  

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

Gostaríamos de ter a possibilidade de comunicarmo-

nos com os nossos paroquianos também através de 

email, porque nem todos usam internet ou 

facebook. Pedimos a todos os que puderem de nos 

mandarem o vosso endereço de correio eletrónico 

para corpuschristisouthriver@yahoo.com ou para 

port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com para 

podermos manter comunicação durante esta 

pandemia.  

https://corpuschristisouthriver.org/
mailto:corpuschristisouthriver@yahoo.com
mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 06 de Junho- João 
Grego 
+Domingo 07 de Junho- 
António Costa e Pedro Lucas, 
António Araújo Dantas 
+Quarta-feira 10 de Junho- 
João Martins Capela e família  
+Sábado 13 de Junho- 
Evangelina de Jesus 
+Domingo 14 de Março- 
Rogério Martins, Irmandade 
de Fátima e Sandro Feiteira 
--------------------------------------------------------------------- 
CONFISSÕES  
Para quem precisa de se confessar em Inglês ou 
Português, por favor dirige-se ao Padre para marcar 
um apontamento até tudo se normalizar.   
--------------------------------------------------------------------- 
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. 
--------------------------------------------------------------------- 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O BANCO 

ALIMENTAR na 55 Reid St. em South River 

(Despensa de Alimentos Para os Necessitados). O 

banco de alimentos (Food Bank) -está aberto aos 

residentes de South River que estão com 

necessidade de assistência. Os horários de 

distribuição de alimentos: 10 AM ao meio-dia, cada 

quarta-feira e os dois primeiros Sábados do mês. ID 

(identificação) e prova atual da residência de South 

River são obrigatórios. De de acordo com as 

diretrizes, distanciamento social devem ser usadas. 

As sacas são pré-embaladas pelos voluntários do 

banco de alimentos e distribuídos fora do banco.  

 

AGRADECIMENTO  

Agradecemos a todos os que de algum modo ajudam 

na preparação das Missas que são celebradas no 

estacionamento da Igreja. Um agradecimento 

especial ao Sr. Marcelo Roth que organiza os 

dirigentes de estacionamento e ao Sr. Pedro Capela 

que nos ajuda com a transmissão do som para que 

possamos ouvir a Missa dos nossos carros.  

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

O nosso Grupo de Apoio Social está recolhendo 

ofertas monetárias para terem a possibilidade de 

entregarem alguns certificados do Shop-Rite às 

famílias que mais necessitam. Alguns dos membros 

estarão dentro da Igreja nos segundos sábados de 

cada mês, a partir do meio-dia até á 1:00 da tarde, 

para receber qualquer doação monetária. Também 

poderão enviar pelo correio, diretamente para o 

escritório da paróquia com a designação: Apoio 

Social (Portuguese). Agradecemos aqueles que 

doaram até agora. 

--------------------------------------------------------------------- 
 
AGRADECIMENTO 

Agradecemos a todos os que estão enviando o 

dízimo/ofertório para o escritório paroquial durante 

este período de confinamento, 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 paroquial. Tem sido 

uma grande ajuda para a paróquia nestes tempos 

difíceis de pandemia. 

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

COLETA TIRADA NA MISSA CELEBRADA NO 
ESTACIONAMENTO DA IGREJA 
Ofertório de 30 e 31 de Maio 2020 
Coleta: $2,945.00 e coleta para as taxas: $532.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
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