
Para qualquer informação  
por favor contacte o 

escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

 

 

 

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

AJUDA PARA OS MAIS IDOSOS  
O Ministério de Evangelização está oferecendo ajuda 
aos nossos idosos que não tem familiares por perto 
e que necessitam de alguém para ir buscar comidas, 
ou mercearia aos mercados. Quem souber de 
alguém que precisa de algum tipo de ajuda, ou até 
mesmo de algum telefonema para falar um pouco, 
ou de pedidos de oração, por favor contacte o 
Ministério de Evangelização pelo email: 
corpuschristievm@gmail.com ou telefone para o 
escritório paroquial e deixe a sua mensagem com o 
seu número de telefone. 
--------------------------------------------------------------------- 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O BANCO 

ALIMENTAR na 55 Reid Street, 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 horários de 

distribuição de alimentos: 10 AM ao meio-dia, cada 

quarta-feira e os dois primeiros Sábados do mês. ID 

(identificação) e prova atual da residência de South 

River são obrigatórios. 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.  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 04 e 05 de Julho 2020 
Coleta: $3,452.00 e pelo correio: $2,202.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

PROGRAMA DE CATEQUESE 2020/2021 

O programa de catequese tem nova direção. As 

Irmãs Theresa e Jéssica; Irmãs Franciscanas 

Missionarias do Coração de Jesus e de Maria 

Imaculada serão as novas diretoras do programa de 

catequese na nossa paróquia.  

Cada criança ou jovem que pretende participar no 

programa de catequese este ano, deverá preencher 

o novo formulário até dia 30 de Agosto, 2020. Os 

formulários para registar as crianças e jovens na 

catequese, se encontram nas entradas da Igreja. O 

pagamento deve ser feito ao mesmo tempo e os 

cheques devem ser dirigidos a Corpus Christi Church.   

A catequese terá lugar todos os Sábados no salão da 

Igreja. Classes do primeiro até ao quarto ano (1-4) 

terão lugar das 9:30AM- 10:30AM. Classes do quarto 

ano até o oitavo- (4-8) terão lugar das 11:00AM- 

12:00PM.  

Estamos sempre precisando de Catequistas para 

catequizar as nossas crianças e Jovens em Inglês ou 

Português. Se puder doar um pouco do seu tempo 

aos Sábados pela manha, por favor ligue para o 

escritório paroquial ou dirija-se às diretoras da 

Catequese para fazer parte deste Ministério tão 

gratificante. 

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

Gostaríamos de ter a possibilidade de comunicarmo-
nos com os nossos paroquianos também através de 
email, porque nem todos usam internet ou 
facebook. Pedimos a todos os que puderem de nos 
mandarem o vosso endereço de correio eletrónico 
para corpuschristisouthriver@yahoo.com ou para 
port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com para 
podermos manter comunicação durante esta 
pandemia.  
--------------------------------------------------------------------- 
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INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 11 de Julho- João 
Martins Capela e família e 
rezemos por Lusitano 
Domingues Fresco 
+Domingo 12 de Junho- João 
Dos Santos Parracho, e 
rezemos pelos membros da 
Irmandade de Fátima, e por 
Sandro Feiteira e José 
Seixeiro  
+Quarta-feira 15 de Julho- 
Rogério Martins 
+Sábado 18 de Julho- Euclides Mirassol e pais e 
rezemos por Lusitano Domingues Fresco 
+Domingo 19 de Julho- João Laranjeiro e rezemos 
por José Seixeiro e Avós de Rosa Soares 
---------------------------------------------------------------------
SACRAMENTOS 
Já podemos recomeçar a fazer marcações de 
Baptismos e casamentos. Por favor ligue para o 
escritório para remarcar algum Baptismo que foi 
cancelado por causa do confinamento devido a 
pandemia do Corona Vírus.   
--------------------------------------------------------------------- 
O Grupo de oração Knights of the Immaculate: M.I. 

se encontra todos os primeiros domingos de cada 

mês das 1:30 – 2:45 PM. Começa com a reza do terço 

na Igreja e depois termina com o encontro no salão 

da Igreja.  

Este grupo teve início em Julho de 1989 na nossa 

Igreja de Corpus Christi dirigido pelo falecido Pe. 

Neuman e pela Irmã Theresa, a nova diretora de 

Catequese. Quem estiver interessado em participar 

ou se quiser mais informações por favor contacte a 

Irmã Theresa: srtheresakovacs@yahoo.com. 

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

MÊS DO PRECIOSISSIMO SANGUE DE CRISTO 

Eterno Pai, eu Vos ofereço o Sangue preciosíssimo 

de Jesus Cristo em desconto dos meus pecados, em 

sufrágio das santas almas do Purgatório e pelas 

necessidades da Santa Igreja e por todos os 

doentes. 

O Esquema Das Missas Durante Esta Fase:  

Sábados- Missa Vespertina- 5:00PM em Inglês na 

Igreja e televisada ao mesmo tempo, e 7:00PM em 

Português em frente á gruta, por favor tragam de 

casa a sua cadeira transportável. Se o tempo não 

estiver bom será dentro da Igreja.   

Domingos- 8:00 AM em Inglês (lá fora se o tempo 

estiver bom), 10:00 AM dentro da Igreja em Inglês.  

O horário da nossa Missa do domingo em Português 

foi mudada para 11:45 AM para haver tempo de 

desinfetar a Igreja depois da Missa das 10:00AM.  

Missa em Latim- 3:00PM dentro da Igreja e a ultima 

Missa Dominical em Inglês- 5:00 PM dentro da Igreja.  

Somente a entrada principal da Igreja estará aberta 

para as Missas dos fins-de-semana.  

O esquema de Missas da semana não mudou. As 

nossas Missas na quarta-feira às 7:30PM e 

primeiras sextas-feiras do mês as 8:00PM. 

As pessoas devem continuar a usar as máscaras 

dentro da Igreja e desinfetarem as mãos antes de 

entrar na Igreja.  

Para as pessoas mais vulneráveis de saúde ou idade, 

poderão ficar em casa e participar das Missas 

através da televisão ou internet durante esta fase.  

Confissões em Inglês- Sábados 3:30PM-4:30PM em 

frente da Gruta se o tempo não estiver bom, as 

confissões terão lugar dentro do salão da Igreja, e 

também nas quartas-feiras: 5PM-5:45PM. Primeiras 

sextas-feiras do mês: 6:00-6:30 PM. Primeiros 

Sábados do mês: 8:30AM. 

Para confissões em Português, por favor procurem 
o Padre Roberto.    
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Julho 2020 
Intenção universal de oração: As nossas famílias. 

Rezemos para que as famílias de hoje sejam 

acompanhadas com amor, respeito e conselho. 
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