
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 horarios de distribuição de alimentos:  10 AM ao 
meio-dia, cada quarta-feira e os dois primeiros 
Sábados do mês. ID (identificaçao) 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.  
Devido ao aumento de necessidades dos serviços de 
bancos alimentares, por causa do COVID-19, 
doações são necessárias agora mais do que nunca. 
Atualmente precisamos de abastecer o banco 
alimentar com varios itens não perecíveis como: 
Sopas e ensopados enlatados, Carnes enlatadas e 
atum, Fruta enlatada, Manteiga de amendoim, Leite 
estável, Conservas de carne de porco e feijão 
Vegetais enlatados, etc ... 
Para facilitar a quem desejar doar itens alimentares 
não perecíveis ou produtos pessoais, horarios foram 
adicionados especificamente para serem deixados  
fora do banco de alimentos na 98 Jackson Street. 
 Segundas, terças e quintas-feiras: 
 9:30 - 11:00 e 17:00 - 18:00 
 Quartas-feiras: 
 9:30 - meio-dia 
 Sábados: 
 13:00 - 15:00 
* South River Public Library – A libraria de South 
River-na 55 Appleby Avenue tambem aceita 
comidas nao pereciveis.  
Quem quiser fazer doações em dinheiro 
Poderá enviar para  
“South River Food Bank”  
 48 Washington Street, 
South River, NJ. 08882. 
Se tiver alguma pergunta, ligue para o banco 
alimentar: 732-238-3020 ou consulte o site: 
www.southrivernj.org.  
 

Haverá uma transmissão ao vivo da nossa Igreja 
Corpus Christi com uma Missa bilingue celebrada 
em Português e Inglês no sábado dia 16 de Maio, 
2020 as 4:00 da tarde. Poderão acompanhar pelo 
Facebook da paroquia: 
https://www.facebook.com/100James/  
O terço tambem será rezado bilingue as 6:00 PM 
ao ar livre se estiver tempo bom. 
---------------------------------------------------------------------  
O Pe. Damião começou o mês de Maio com a reza 
do terço todos os dias as 6:00 PM ao ar livre á volta 
das estacões do rosário no estacionamento 
principal da Igreja, e tem sido acompanhado por um 
bom grupo de pessoas. Todos estão convidados a 
participar, mas não se esqueçamos de usar as 
máscaras e de usar o distanciamento.  
--------------------------------------------------------------------- 
"Nesta situação de pandemia, em que nos 
encontramos a viver mais ou menos isolados - disse 
o Papa Francisco no Angelus de 15 de março 
passado -, somos convidados a redescobrir e 
aprofundar o valor da comunhão que une todos os 
membros da Igreja. Unidos a Cristo não estamos 
mais sós, mas formamos um único Corpo, do qual 
Ele é a Cabeça. É uma união que se alimenta com a 
oração, e também com a comunhão espiritual à 
Eucaristia, uma prática muito recomendada quando 
não é possível receber o Sacramento".  
“Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente 
no Santíssimo Sacramento do Altar. Amo-vos sobre 
todas as coisas, e minha alma suspira por Vós. Mas, 
como não posso receber-Vos agora no Santíssimo 
Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, a meu 
coração. Abraço-me convosco como se já estivésseis 
comigo: uno-me Convosco inteiramente. Ah! não 
permitais que torne a separar-me de Vós” 

O nosso Grupo de Apoio Social também está 

recebendo ofertas monetárias para terem a 

possibilidade de entregarem alguns certificados 

para o Shop-Rite ás familias 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 

monetaria. Também poderão enviar pelo correio, 

diretamente para o escritorio da paroquia com a 

designação: Apoio Social (Portuguese).   

http://www.southrivernj.org/
https://www.facebook.com/100James/


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. 

Se por acaso estiver mais pessoas presentes quando 

for visitar a Igreja, por favor mantenham a distancia 

adequada uns dos outros e usem mascaras.  

Pedimos a todos de agir com prudência para evitar 

que o vírus se espalhe ainda mais. Restrições de 

contato social é uma forma reconhecida de conter o 

avanço da pandemia. Por favor avisem uns aos 

outros porque nem todos usam as redes sociais.   

Aqueles que tem acesso ao internet poderao 

consultar o nosso site paroquial para mais 

informações também em Inglês:  

https://corpuschristisouthriver.org/  

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

As nossas intenções de Missas 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. Que todos os nossos entes 

queridos descansem em Paz!  

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

Agradecemos a todos os que estão enviando o 

dízimo/ofertório para o escritório paroquial  

durante este período de confinamento, pelo o 

correio, ou pelo o 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. 

Que Deus proteja a todos! 

 

REFLEXÃO DE PEREGRINO PELO CORAÇÃO 

Meu Deus, és o habitante íntimo do meu ser e 

chamas-me, neste maio fechado, a tornar-me 

peregrino pelo coração para aí me encontrar 

contigo. No meu coração és a fonte da graça e dás-

ma a beber pela fé, a adoração, a esperança e o 

amor. Quero ser peregrino pelo coração até te 

tocar, desejo tocar-te e necessito que me toques. 

No silêncio mais profundo do meu íntimo que 

habitas, quero dizer-te: Creio em ti, ó luz da luz 

Adoro-te, meu Senhor e meu Deus Espero em ti 

com toda a confiança Amo-te com todo o meu ser. 

E tomo no coração todos os que se negam ao teu 

coração. Peço-te misericórdia para eles, a salvação 

para todos. Quero peregrinar pelo coração até ao 

coração da tua mãe, minha mãe, Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima. No seu coração, és tu que 

esperas o meu coração. E, neste maio longe da 

capelinha, faço-me peregrino pelo coração: pelo 

meu coração irei e no coração da Mãe ouvirei o 

bater misericordioso do teu coração. Ámen.  

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, 

bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o 

fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 

Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da 

nossa morte. Ámen.  

Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. 

São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós.  

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

 

https://corpuschristisouthriver.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


