
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 
 
Somos todos convidados a participar e fazer parte 
dos vários Ministérios dentro da nossa paróquia, 
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 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. 

PARABÉNS!  

Os nossos parabéns às crianças que receberam o 

Sacramento da Primeira Comunhão no passado fim-

de-semana e aos adolescentes que fizeram a sua 

Profissão de Fé na outra semana anterior. 

Agradecemos aos catequistas e coordenadores pela 

sua dedicação ao prepararem as nossas crianças. 

Que Deus vos recompense.  

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

FOTOS PARA O DIRETÓRIO PAROQUIAL  

Pedimos a todos os coordenadores de cada 

Ministério ou grupo da nossa comunidade, de 

reunirem todos os membros de seu grupo ou 

ministério para tirar uma fotografia que irá ser 

publicada no diretório da nossa paróquia. Poderão 

usar o salão da paróquia, Igreja ou jardins á volta da 

Igreja. Precisamos das fotos até o dia 20 de Maio, 

2019. Por favor mandem a foto por (email) correio 

electrónico da paróquia que se encontra na capa de 

cada boletim: corpuschristichurch5@gmail.com. 

Agradecemos a vossa ajuda e participação.  

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

YARD-SALE/ FEIRA 
O Ministério de Evangelização estão organizando 
uma Feira –Yard Sale- no Sábado 18 de Maio, no 
estacionamento principal da Igreja,  (ou dia 25 de 
Maio em caso de mau tempo). Quem estiver 
interessado em vender alguns objectos, deve pagar 
$10.00 por cada mesa que deve trazer de casa. As 
pessoas de contacto para mais informações: Eliana 
Neyra- 732-770-8245 (fala Português), e Ann Marie 
Lento-732-589-1576, ou por email para: 
corpshritievm@gmail.com  
---------------------------------------------------------------------
Nossa Despensa de Tempo, Talento, &Tesouro 
Ofertório de 04 e 05 de Maio 2019 
Coleta: $5,069.50 + $609.00 pelo correio 
Segunda coleta (Catholic Relief Services): $533.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

mailto:corpshritievm@gmail.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 11 de Maio- Manuel 
Martins 
+Domingo 12 de Maio – João 
dos Santos Parracho e 
rezemos por Membros da 
Irmandade de Fátima, Sandro 
Feiteira, Manuel Lucas Novo, 
pais e sogros, e Maria Amelia 
Nunes  
+Quarta-feira 15 de Maio- 
Lurdes Almeida e rezemos 
por Rogério Martins 
+Sábado 18 de Maio- Albano Martins Costa e família e 
Almas do Purgatório   
+Domingo 19 de Maio- João Laranjeiro e rezemos por 
Maria Celeste de Jesus 
------------------------------------------------------------------------ 

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. Um dos 
critérios para sermos membros registrados e ativos da 
Igreja Corpus Christi, e’ de contribuirmos 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/ 
--------------------------------------------------------------------- 
RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA IGREJA 
Se houver alguém interessado em contribuir com a 
restauração dalgum banco da Igreja, por favor contacte 
o escritório paroquial. Terá a possibilidade de escolher 
um banco e uma placa será colocada no banco com o 
seu nome ou em memória dalgum ente querido 
falecido.  
------------------------------------------------------------------------ 

Intenção do Papa Francisco para o Mês de Maio: 
Pela evangelização: Para que, através do empenho 
dos próprios membros, a Igreja na África seja fermento 
de unidade entre os povos, sinal de esperança para este 
continente. 

--------------------------------------------------------------------- 
FELIZ DIA DAS MAES!  
Reflexão do Papa Francisco: “A mulher é a harmonia, é 
a poesia, é a beleza. Sem ela o mundo não seria bonito, 
não seria harmónico. Gosto de pensar, mas isso é algo 
pessoal, que Deus criou a mulher para que todos nós 
tivéssemos uma MÃE.” 

 

Carta da Diocese  
Caro Padre Breen, 
Tenho o prazer de informar que o Sr. Kevin O'Brien foi 
chamado pelo Reverendíssimo James F. Checchio, Bispo 
da Diocese de Metuchen, à Ordem do Diaconato. Ele será 
ordenado no sábado, 15 de junho de 2019, na Catedral de 
São Francisco de Assis, em Metuchen. 
De acordo com o cânon 1051, 2º do Código de Direito 
Canônico, por favor, publique o anúncio de sua pendente 
ordenação, à sua comunidade paroquial. Por favor, tome 
o devido cuidado para fazer o anúncio o mais rápido 
possível e antes da data prevista para a ordenação. 
Encorajo-vos a recomendar as orações de vossa 
comunidade para este homem que foi escolhido para o 
diaconado. 
Obrigado pela sua colaboração neste importante assunto. 
Com grande alegria, e em Cristo,  
Anthony P. Kearns III, Esq.  
Chancellor  

-------------------------------------------------------- 
Conversa Entre Deus E Uma Criança Antes De Nascer  
Criança: “Dizem-me que estarei sendo enviado à terra 
amanhã... 
Como vou viver lá sendo assim pequeno e indefeso? 
Deus: Entre muitos anjos, escolhi um especial para você. 
Estará- lhe esperando e tomará conta de você. 
Criança: Mas diga-me: aqui no Céu eu não faço nada a não 
ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. 
Serei feliz lá? 
Deus: Seu anjo cantará e sorrirá para você... A cada dia, a 
cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. 
Criança: Como poderei entender quando falarem comigo 
se não conheço a língua que as pessoas falam? 
Deus: Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe 
ensinará a falar. 
Criança: E o que eu farei quando quiser falar com o 
Senhor? 
Deus: Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. 
Criança: Eu ouvi que na Terra há homens maus. Quem me 
protegerá? 
Deus: Seu anjo lhe defenderá, mesmo que isso signifique 
arriscar a própria vida. 
Criança: Mas serei sempre triste, pois não Te verei mais. 
Deus: Seu anjo sempre falará sobre Mim, e lhe ensinará a 
maneira de vir a Mim, e eu estarei sempre dentro de você. 
Nesse momento havia muita paz no Céu, mas as vozes na 
Terra já podiam ser ouvidas. 
A criança assustada pediu suavemente: Oh, Deus, se eu 
estiver a ponto de ir agora, diga-me por favor o nome do 
meu anjo. 
Deus responde ansiosamente: Você chamará seu anjo de 
Mãe." 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


