
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. (Nos meses de Julho e 
Agosto o escritório está fechado).  
---------------------------------------------------------------------

Se alguém tiver alguma recordação em forma de 

fotos mais antigas tiradas na nossa Igreja de Corpus 

Christi que gostariam de partilhar para usar no dia 

do Aniversario da Paroquia, por favor telefone para 

a paróquia ate’ o dia 30 de Agosto.  

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

Neste boletim destacaremos o grupo da Legião de 

Maria. 

Legião de Maria: “Quem e’ esta que avança como a 
Aurora, Formosa como a Lua Brilhante, como o Sol 
em Ordem de Batalha.” Este grupo existe desde 11 
de Julho de 1994, onde se reúne semanalmente 
(sempre as segundas – feiras as 7h na nossa sala) Um 
grupo que depois de 3 meses em prova fazem os 
votos de serem soldados de Maria para ajudar 
Espiritualmente aquém necessitar, visitando, e 
principalmente com a reza do terço todos os Sábados 
as 6h onde se leva a imagem de Nossa Senhora das 
Graças a visitar essa família por toda a semana. Está 
aberto a todos os que queiram participar. Todos 
estão convidados a fazer uma visita segundas as 7h 
da noite na nossa sala em baixo da Igreja. 
---------------------------------------------------------------------
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 03 e 04 de Agosto 2019 
Coleta: $4,532.50  
Ofertório recebido pelo correio: $1,051.00  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

 

SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DA VIRGEM MARIA 

Na quinta-feira dia 15 de Agosto o escritório estará 
fechado para celebrar o dia Santo de guarda, a 
Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria. 
Haverá missa vespertina na quarta-feira dia 14 de 
Agosto as 7:00 PM em Inglês e as 8:00 PM em 
Português. Na quinta-feira dia 15 de Agosto a Missa 
será celebrada em Inglês as 9:00 AM e em Latim as 
7:00 PM.  
---------------------------------------------------------------------

MISSA NO CLUBE PORTUGUES DE SOUTH RIVER 

A Missa em honra de Nossa Senhora da Boa Hora e 

dos Imigrantes está prevista a ser celebrada no 

domingo dia 1 de Setembro, 2015 as 11:30 AM no 

Clube Português de South River. A procissão com 

vários andores será logo a seguir a Missa. 

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

O Ministério de Evangelização irá apresentar um 

Movie Night * Noite de filme em família ao ar livre, 

mas em caso de chuva ou mau tempo, será no salão 

da Igreja. Jantar será servido. Para reservar o jantar 

ligue para 732-770-8245 ate’ dia 14 de Agosto.  

Entrada é grátis! Na sexta-feira, 16 de Agosto de 
2019 no salão da Igreja de Corpus Christi. 
O jantar e’ servido das 6-7PM 
O nome do filme e’ Soul Surfer e será apresentado 
das 7-9PM. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Agosto: 
Pela evangelização: Para que as famílias, graças a 
uma vida de oração e de amor, se tornem cada vez 
mais “laboratórios de humanização”. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 10 de Agosto- João 
Laranjeiro 
+Domingo 11 de Agosto- 
Sandro Feiteira e membros da 
Irmandade de Fátima  
+Quarta-feira 14 de Agosto- 
João Capela e família 
+Sábado 17 de Agosto- 
Anthony Pereira  
+Domingo 18 de Agosto- Tios 
e tias de Rosa Soares e 
rezemos por Rogério Martins 

---------------------------------------------------------------------
No Brasil, cada domingo de Agosto é reservado para a 
reflexão e celebração de uma determinada vocação: 
Primeiro Domingo – Vocações Sacerdotais – Dia do 
Padre. 
Atualmente também se comemora o dia das vocações 
diaconais, ou melhor dizendo: dia das vocações aos 
ministérios ordenados. Essa comemoração se deve ao fato 
de no dia 4 de agosto celebrarmos o dia de São João Maria 
Vianney, o Cura D’Ars, patrono dos padres; e, no dia 10 de 
agosto, o dia de São Lourenço, patrono dos diáconos. 
Segundo Domingo – Vocação Familiar – Dia dos Pais. 
Sabemos que no Brasil esse dia é comemorado porque 
antigamente no dia 16 de agosto celebrava-se o dia de São 
Joaquim, pai de Nossa Senhora e, por isso, adotou-se esse 
dia e depois o domingo para essa comemoração. Devido a 
esse fato, nesta data é comemorada a vocação 
matrimonial. 
Terceiro domingo – Vocação Religiosa – Dia da Vida 
Consagrada. 
Religiosos, religiosas, consagradas e consagrados nos 
vários institutos e comunidades de vida apostólica e 
também nas novas comunidades. Essa recordação é feita 
porque no dia 15 de agosto celebramos o Dia da Assunção 
de Maria aos céus, solenidade que aqui no Brasil é 
transferida para o domingo seguinte. 
Quarto domingo – Vocações Leigas – Dia do Catequista. 
Neste dia celebramos todos os leigos que, entre família e 
afazeres, dedicam-se aos trabalhos pastorais e também 
missionários. Os leigos atuam como colaboradores dos 
padres na catequese, na liturgia, nos ministérios de 
música, nas obras de caridade e nas diversas pastorais 
existentes. 
Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de Deus a 
participar ativamente da Igreja e do Reino contribuindo 
para a caminhada e o crescimento das comunidades rumo 
a Pátria Celeste. Evangelho e estar junto a Cristo em sua 
missão de salvação e redenção. 

 

ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA AO CÉU 

O Dogma da Assunção da Virgem Santíssima foi proclamado, 
solenemente, pelo Papa Pio XII no dia 1º de novembro de 
1950 na Praça de São Pedro em Roma, diante do pórtico de 
São Pedro, circundado por 36 Cardeais, 555 Patriarcas, 
Arcebispos e Bispos e sacerdotes, e perante cerca de um 
milhão de fiéis. Sua festa é celebrada no dia 15 de agosto. 
Grande júbilo e alegria pairou sobre todo o mundo católico 
naquela data, especialmente para os filhos de Maria. Quando 
o Papa o decretou por meio da Constituição Apostólica 
Munificientissimus Deus foi uma verdadeira apoteose, tanto 
na Praça de São Pedro em Roma, como nas outras cidades 
do mundo católico. Nesse documento disse o Papa: Cristo, 
com Sua morte, venceu o pecado e a morte e sobre esta e 
sobre aquele alcançará também vitória pelos merecimentos 
de Cristo quem for regenerado sobrenaturalmente pelo 
batismo. Mas por lei natural Deus não quer conceder aos 
justos o completo efeito dessa vitória sobre a morte, senão 
quando chegar o fim dos tempos. Por isso os corpos dos 
justos se dissolvem depois da morte, e somente no último dia 
tornarão a unir-se, cada um com sua própria alma gloriosa. 
Mas desta lei geral Deus quis excetuar a Bem-Aventurada 
Virgem Maria. Ela, por um privilégio todo singular venceu 
o pecado; por sua Imaculada Conceição, não estando por 
isso sujeita à lei natural de ficar na corrupção do 
sepulcro, não foi preciso que esperasse até o fim do 
mundo para obter a ressurreição do corpo. 
 

Quais os motivos da Assunção de Nossa Senhora?  

1: Como Maria não esteve sujeita ao poder do pecado para 

poder ser a Mãe de Deus, também não podia ficar sob o 

império da morte; pois, como disse São Paulo, “o salário do 

pecado é a morte” (Rm 6,23). Assim, Maria não experimentou 

a corrupção da carne mas foi glorificada em sua alma e seu 

corpo.  

2: A carne de Jesus e a de Maria são a mesma carne. Portanto 

a carne de Maria devia ter a mesma glória que teve a de seu 

Filho. São João de Damasco no ano 749 escreve: Era 

necessário que aquela que no parto havia conservado ilesa 

sua virgindade conservasse também sem corrupção alguma 

seu corpo depois da morte. Era preciso que aquela que havia 

trazido no seio o Criador feito menino habitasse nos 

tabernáculos divinos. Era necessário que aquela que tinha 

visto o Filho sobre a Cruz, recebendo no coração aquela 

espada das dores das quais fora imune ao dá-Lo à luz, O 

contemplasse sentado à direita do Pai. Era necessário que a 

Mãe de Deus possuísse aquilo que pertence ao Filho e fosse 

honrada por todas as criaturas como Mãe de Deus. 


