
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  

Atendimento em Português: terças-feiras das 

9:30AM-3:30PM e quintas-feiras- mais ou 

menos das 11:00AM-2:00PM.  

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

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

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 
Devem estar registrados na nossa paróquia em 
caso de precisarem cartas de recomendação ou 
quaisquer comprovantes para servirem de 
padrinhos/madrinhas. Por favor verifiquem se 
estão realmente registados na nossa paróquia. 
O pároco pede que estejam registrados e ativos 
(participantes da Missa e usarem os envelopes 
de oferta, para podermos comprovar que 
frequentam a Missa) por pelo menos 3 meses 
antes de pedirem cartas de recomendação ou 
comprovantes. Para servirem de 
padrinho/madrinha também devem ter recebido 
os Sacramentos de Iniciação (Baptismo, 
Primeira Comunhão, Confirmação). Se são 
casados devem ter sido casados na Igreja 
Católica.  

CATEQUESE 
As matrículas/ registros para a catequese para o 
ano de 2021-2022 foram prolongadas até o dia 
16 de Agosto, 2021. Devem registar as vossas 
crianças na catequese ate essa data, mesmo se 
já andaram na catequese no ano passado. Os 
formulários de registros se encontram no 
escritório e devem preencher e entregá-los até 
dia 16 de Agosto. Se entregar depois dessa 
data, uma taxa de atraso será aplicada ao 
pagamento. O escritório está aberto das 
segundas-feiras ás quintas-feiras das 9 AM- 
4PM. 

************** 
A Igreja ensina que “a catequese é uma educação da 
fé das crianças, dos jovens e adultos, que 
compreende especialmente um ensino da doutrina 
cristã, dado em geral de maneira orgânica e 
sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da 
vida cristã” (Catecismo n. 5) 
Uma criança só terá um bom desempenho na 
catequese se os pais tiverem junto com elas uma 
vivência religiosa, em casa e na Igreja. A educação, 
sobretudo, dá-se pelo exemplo. Uma criança que vê 
o pai e a mãe rezarem reza também e naturalmente. 
Uma criança que vai à Missa com seus pais, aprende 
suavemente o bom hábito de ir à Missa aos 
domingos e dias santos. Por isso, é lamentável que 
os pais coloquem seus filhos na catequese, como se 
fosse apenas uma obrigação, mas sem terem uma 
vivência religiosa, sem os levarem à igreja.  
--------------------------------------------------------------- 

APOIO PARA CRIANÇAS PARA O ANO ESCOLAR         

Banco Alimentar de South River está recolhendo 

itens escolares até o dia 14 de Agosto, 2021. 

Precisam de mochilas, cadernos, fichários, 

pastas, lápis, canetas, papel pautado, cola em 

bastão, tesouras. Quem poder ajudar, poderão 

deixar numa caixa que estará na entrada 

principal da nossa Igreja nos dias 7-8, e 14-15 

de Agosto ou no Banco Alimentar de South River 

nos sábados 1-3 da tarde, terças-feiras 8-10 AM 

ou 5-6 PM, quartas-feiras 8AM-12PM, quintas-

feiras 8-10 AM. Obrigado! 

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

O resultado das coletas será publicada no próximo 

boletim.  

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 

 
+Sábado 07 de Agosto- ----  
+Domingo 08 de Agosto- 
Sandro Feiteira e rezemos 
também por Miguel Reis pelos 
membros da Irmandade de 
Fátima 
+Quarta-feira 11 de Agosto- -- 
+Sábado 14 de Agosto- 
Rogério Martins 
+Domingo 15 de Agosto- José Nogueira e rezemos 
por Rogério Martins e pelas Almas do Purgatório 
----------------------------------------------------------------------  

INTENÇÕES DAS QUARTAS-FEIRAS 

As intenções de Missas que tinham sido 

marcadas para as quartas-feiras foram 

transferidas para os finais de semana até o 

nosso padre chegar.  

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

Acolhemos os fiéis cristãos a voltar a 
participar regularmente da Eucaristia, ponto 
mais alto da nossa fé católica. 
Este dever da participação da Missa 
presencialmente, não se aplica a quem está 
doente; quem têm motivos para acreditar que 
foram recentemente expostos ao coronavírus, 
ou outra doença contagiosa; àqueles que estão 
confinados em suas casas, um hospital ou 
enfermaria; ou àqueles com graves condições 
de saúde.   
 

Reflexão: Comprometer-se a ser um santo de 

Cristo Rei. Não há pessoas “bacanas” no céu: 

há santos. A maioria dos católicos não faz o 

compromisso firme de lutar pela santidade e fica 

presa à mediocridade. É preciso levantar o nível 

de exigência e não há nível mais alto que a 

santidade. As primeiras palavras de Cristo em 

sua vida pública foram "arrependei-vos!". Todo 

católico precisa se arrepender e mudar, pois, o 

arrependimento inspira a grandeza e ao mesmo 

tempo leva a perceber a própria pobreza 

espiritual, que, por sua vez, faz reconhecer 

humildemente a necessidade da misericórdia de 

Deus e clamar por ela.  

- Cada um de nós, no batismo, fomos lavados e 

santificados, em nome de Jesus Cristo e pelo 

Espírito de nosso Deus. Ele já nos conhecia 

antes de nascermos, tendo-nos predestinado a 

sermos como Jesus, o primogénito dos irmãos. 

Ele chama-nos à santidade. 

 ... a santidade. 

O que é? Cumprir a vontade do Pai, dedicando-

me inteiramente à glória de Deus e ao serviço 

do próximo.  

Como chegar? Fazendo uso das minhas forças 

e capacidades que recebi de Deus.  

Como posso medir? Pela força da minha união 

com Jesus Cristo. O progresso espiritual tende 

à união cada vez mais íntima com Jesus.  

O que pode ajudar? A cruz. Faz parte deste 

processo a renúncia e o combate espiritual. 

O que tenho que fazer? Seguir os ensinamentos 

da "lei de Cristo" que estão na Bíblia, receber a 

graça dos sacramentos, beber do exemplo da 

santidade de Maria, distinguir os irmãos que são 

testemunhos vivos de fé, aprender com as 

histórias dos santos. Encontro 

tudoisto na igreja, em comunhão com todos os 

batizados.  

(Nr.ºs 2013, 2014 e 2030 do Catecismo) 

 



 

 

 


