
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  

O Ministério de Catequese.  
Uma das figuras mais importantes na vida de todos 
os dias de nossas paróquias e dioceses é, 
certamente, a do catequista. 
Alguns leigos sentem-se chamados interiormente 
por Deus, a assumirem tarefa de catequistas. A Igreja 
suscita e distingue esta vocação divina, e lhe confere 
a missão de catequizar. Desta forma, o Senhor Jesus, 
mestre e formador dos discípulos, convida homens e 
mulheres de uma maneira especial, a segui-lo. Este 
chamado pessoal de Jesus Cristo e a relação com ele 
são o verdadeiro motor da ação do catequista. O 
catequista precisa ter vocação para esse ministério, 
ele é chamado e convocado; não se trata apenas do 
ministério do catequista de crianças em vista do 
sacramentos, mas também de adultos na preparação 
para que seus filhos recebam o Baptismo, 
catecúmenos, etc. Além de pessoas consagradas na 
vida religiosa, os leigos catequistas vivendo no 
coração da família, são pessoas mais habilitadas a 
serem formadores da fé. Na nossa comunidade 
estamos sempre precisando de catequistas. Se 
houver alguém que se sente chamado a servir a 
Igreja de Deus como catequista, por favor dirija-se a 
coordenadora da catequese, a Sra. Rosa Fernandes. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 04 e 05 de Agosto 2018 
Coleta: $4,601.00 + pelo correio: $1,460.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

FESTA ANUAL DOS IMIGRANTES  
A Missa em honra de Nossa Senhora da Boa Hora e 
dos Imigrantes será celebrada no domingo dia 02 de 
Setembro, 2018 as 11:30 AM no Clube Português de 
South River. A procissão com vários andores será 
logo a seguir a Missa. Como de costume haverá boa 
comida, musica, rancho, etc. logo a seguir a 
procissão. Não deixem de participar com vossos 
familiares e amigos! 
--------------------------------------------------------------------- 
CELEBRAÇÃO DE BODAS DE PRATA E DE OURO 

Todos os casais que estão comemorando os seus 25 

ou 50 anos de casados durante este ano de 2018, 

estão convidados para uma celebração especial no 

Domingo, dia 21 de Outubro 2018 às 4:00PM para 

renovar os seus votos de casamento. A cerimónia 

será celebrada na Catedral de “St. Francis of Assisi” 

em Metuchen com o Bispo James F. Checchio. Por 

favor contactem o escritório de “Family Life” (732-

562-1990 x1705) para mais informação ou preencher 

a página de informação no website da diocese: 

http//diometuchen.org/marriage-enrichment/.   

--------------------------------------------------------------------- 
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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o mês de Agosto: 
Universal: As famílias, um tesouro 
Para que as grandes escolhas económicas e políticas 
protejam a família como um tesouro da 
humanidade. 
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 11 de Agosto- 
António Dantas e esposa  
+Domingo 12 de Agosto- 
Maria Albina Moreira e 
rezemos pelos membros da 
Irmandade de Fátima, 
Sandro Feiteira, e Armando 
Alves e família 
+Quarta-feira 15 de Agosto-  
Assunção- 7:00 PM- Inglês  
(Não haverá Missa em 
Português). 
+Sábado 18 de Agosto- João Capela 
+Domingo 19 de Agosto- Manuel Martins e rezemos 
por Armando Alves e família  
--------------------------------------------------------------------- 
*** Ainda temos algumas vagas para marcar 
intenções de Missas para este ano. Por favor ligue 
para o escritório paroquial, para o número indicado 
na primeira página em Português no nosso boletim, 
se precisar marcar intenções. 
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
http://corpuschristisouthriver.org/pt/  
--------------------------------------------------------------------- 
BOAS FÉRIAS -Estamos no tempo de férias e muitos 
vão viajar para visitar os seus parentes e amigos em 
diferentes partes do mundo. A todos desejamos 
boas viagens e bom descanso. Não devemos 
esquecer  a participação nas missas dominicais, em 
qualquer lugar do mundo onde se encontramos. 
Lembramos também a nossa oração diária e a vida 
sacramental (confissão, Comunhão). Visitemos 
também os lugares sagrados como por exemplo os 
Santuário (em Fátima, em Aparecida ou outros) e 
não devemos esquecer de rezar por nossa 
comunidade paroquial.  
Também com alegria recebemos na nossa 
comunidade todos os visitantes que passam as férias 
nas nossas famílias. Bem-vindos no nosso meio. 
 
 
  

Durante os meses do Verão muitos de nos’ viajamos para 
passar férias muito merecidas. No entanto a nossa 
paróquia continuara’ precisando do nosso apoio 
financeiro. Por favor não deixamos de fazer a nossa 
contribuição para a manutenção da paróquia. Obrigado! 

--------------------------------------------------------------------- 
AGOSTO- MÊS VOCACIONAL  

Em cada semana do mês de Agosto, em torno da 
celebração do domingo, recordamos um dos tipos de 
vocação específica com que o Senhor enriqueceu a 
sua Igreja. Na primeira semana, lembramos da 
vocação ao serviço ministerial, ou seja, dos bispos, 
padres e diáconos. 
 
Durante a segunda semana no mês vocacional, a 
Igreja também propõe a reflexão acerca da 
importância da família no cotidiano das pessoas. A 
família é o lugar do início da vida física, mas, 
igualmente, onde deve brotar a vida espiritual, o 
conceito de liberdade, de responsabilidade, de 
respeito, de educação e, sobretudo, o lugar para 
experienciar o amor familiar e o amor a Deus e de 
Deus. 
 
Na sociedade atual, marcada pelas mudanças de 
época e pela constante sobreposição de valores, 
pensar na família tem grande importância. O tempo 
que se dedica aos filhos depois do trabalho, as 
conversas em irmãos aos finais de semana e a reza 
do terço em família, são algumas das reflexões 
propostas pela Semana Nacional da Família. 
--------------------------------------------------------------------- 
Oração pela minha família 
Meu Jesus, 
Meu maior amigo. 
Abençoai todos os que eu amo. 
Abençoai toda a minha família, em tua infinita 
bondade, concedei-lhes saúde e tranquilidade. 
Guardai-os de noite e de dia, junto do Teu coração. 
Dai-lhes força, paz e alegria e que sempre vivam na 
tua paz. 
Amém. 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/

