
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 

Todos somos convidados a participar e fazer parte 
destes grupos! Assim poderemos continuar a ser 
uma comunidade vibrante, mostrando o que há em 
nos’ de melhor para oferecer com a nossa 
diversidade e costumes diferentes. Neste boletim 
destacaremos o grupo de Jovens. 
Grupo de Jovens: O nosso grupo de Jovens “Pedras 
Vivas” existe desde 1996 e aceita todos os jovens que 
receberam o Sacramento da Confirmação. Têm 
reuniões 2 vezes cada mês de Setembro a Junho. Os 
Jovens são responsáveis pela organização da liturgia 
de cada 4º Domingo de cada mês onde também 
participam nas leituras e a fazer as coletas do 
ofertório da Missa. Os Jovens participam de vários 
eventos sociais durante o ano e prestam ajuda na 
comunidade como visitar o Asilo (lar) de idosos, 
servir a comida durante festas de angariação de 
fundos para a paróquia, ajudam na programação de 
homenagem no Dia das Mães e dos Pais, fazem uma 
bonita representação durante a Quaresma na Via 
Sacra, etc.  
Convidamos a todos os Jovens a partir dos 14 anos 
de idade a juntarem-se ao grupo. Tambem pedimos 
aos pais de incentivarem os Jovens a serem ativos na 
Igreja e de participarem deste Ministério. A primeira 
reunião normalmente tem lugar em Setembro.  
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Setembro: 
Universal: Para que os políticos, os cientistas e os 
economistas trabalhem juntos pela proteção dos 
mares e dos oceanos. 

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 
Devem estar registrados na nossa paróquia em caso 
de precisarem cartas de recomendação ou 
comprovantes para servirem de 
padrinhos/madrinhas em outras paróquias. 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 
devem ter recebido os Sacramentos de Iniciação. Se 
são casados devem ter sido casados na Igreja 
Católica. 
--------------------------------------------------------------------- 

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. 
--------------------------------------------------------------------- 
MISSALETES DA MISSA 
Algumas pessoas gostam de acompanhar a Missa 
com um missalete mas por enquanto ainda não 
conseguimos. Estamos trabalhando com outras 
comunidades de língua Portuguesa para que haja 
missaletes para acompanharmos as nossas liturgias 
em Português. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 07 de Setembro- 
Missa do 75º Aniv. da 
Paroquia ás 4 PM – (não 
haverá  missa ás 7:30 PM). 
Intenção foi transferida para 
o próximo Sábado.  
+Domingo 08 de Setembro- 
Cesar Martins e rezemos 
por Manuel Martins e 
Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 11 de Setembro- Manuel Francisco 
Pandeirada 
+Sábado 14 de Setembro- Fernando Clemente e 
Rosa Ferreira e rezemos por Cesar Martins 
+Domingo 15 de Setembro- João Laranjeiro e 
rezemos por Manuel Lucas Novo pais e sogros, 
Rogério Martins, e Sandro Feiteira 
--------------------------------------------------------------------- 
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.  

--------------------------------------------------------------------- 
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! 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Por favor consulte o boletim nas páginas em Inglês 
para obter o resultado do ofertório e demais 
informações.  
 

FESTA DE OUTONO (FESTA JUNINA NO BRASIL) 
Este ano a festa anual do 
Outono promovida pela 
nossa comunidade 
Brasileira acontecera’ no 
Sábado dia 5 de Outubro, 
2019 a partir das 6:00 PM 
no salão da Igreja de Corpus 
Christi.  

Como sempre, esta festa e’ um evento divertido e 
também um modo de angariar fundos para a nossa 
paróquia. Maiores detalhes virão nos próximos 
boletins. Convidem amigos e familiares!  
--------------------------------------------------------------------- 
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. 
Uma das responsabilidades de cada membro 
registrado e ativo da Igreja Corpus Christi, é de 
contribuir 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/ 
--------------------------------------------------------------------- 
Frases de reflexao da Santa Madre Teresa de 
Calcutá 
 
*Não sou nada; sou apenas um instrumento, um 
pequeno lápis nas mãos do Senhor, com o qual Ele 
escreve aquilo que deseja. Por mais imperfeitos que 
sejamos, Ele escreve magnificamente. 
 
*Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame 
por admiracão, pois um dia você se decepciona. Ame 
apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor 
sem explicação. 
 
*Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é 
senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria 
menor se lhe faltasse uma gota. 
Santa Madre Teresa, rogai por nos’!  
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