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escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

 

 

 

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

A Igreja Corpus Christi Está Aberta Para Oração 

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. 

Aos Sábados das 3:30 PM- 5:00 PM está fechada 

durante a transmissão da Missa.  

Aqueles que têm acesso à internet poderão 

consultar o nosso site paroquial para mais 

informações também em Inglês:  

https://corpuschristisouthriver.org/  

Por favor avisem uns aos outros dos anúncios mais 

importantes, porque nem todos usam as redes 

sociais.   

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

CUIDADORES DO JARDIM PAROQUIAL  

A nossa Igreja de Corpus Christi tem jardins muito 

bonitos com plantas e flores ao redor de toda a 

propriedade. Para manter esta bonita aparência ao 

redor da Igreja, estamos a precisar de voluntários 

para cuidar e manter os jardins. Poderão escolher a 

parte do jardim ou a estacão do Rosário no 

estacionamento principal, que gostaria de cuidar. Se 

houver alguém interessado de ajudar a nossa 

paróquia na manutenção dos jardins, por favor 

contacte a Eliana: 732-770-8245 ou Eileen 

Swenticky: xspanishx123@aol.com  

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

 

RECOMEÇO DE MISSAS DENTRO DA IGREJA 

A partir do dia 12 de Junho 2020 já poderemos 

começar a celebrar Missa dentro da Igreja com um 

número reduzido de pessoas. Durante esta fase de 

medidas de contenção do Corona Vírus, 

começaremos com 30% de capacidade de número de 

pessoas dentro da Igreja, para a nossa paróquia este 

número representa 150 pessoas, mas com o 

distanciamento que temos que manter, o número de 

pessoas é reduzido a 110 durante esta fase.  

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.  

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 lá fora se o tempo estiver bom.  

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 pessoas devem continuar a usar as máscaras 

dentro da Igreja e desinfetarem as mãos antes de 

entrar na Igreja.  

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, 

sempre usando as medidas de prevenção de 

contágio (mascara, distanciamento, higienização das 

mãos) e também nas quartas-feiras: 5PM-5:45PM.  

Para confissões em Português, por favor procurem 

o Padre Roberto.    

https://corpuschristisouthriver.org/
mailto:xspanishx123@aol.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 13 de Junho- 
Evangelina de Jesus 
+Domingo 14 de Junho- 
Rogério Martins, Irmandade 
de Fátima e Sandro Feiteira 
+Quarta-feira 17 de Junho- 
Altino Rocha 
+Sábado 20 de Junho- 
Fernando Clemente 
+Domingo 21 de Junho- João 
dos Santos Parracho, Manuel 
Lucas, pais e sogros, Manuel Simões Xiu, Manuel 
Martins 
--------------------------------------------------------------------- 
O nosso Grupo de Apoio Social está recolhendo 

ofertas monetárias para terem a possibilidade de 

entregarem alguns certificados do Shop-Rite às 

famílias 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 monetária. Também 

poderão enviar pelo correio, diretamente para o 

escritório da paróquia com a designação: Apoio 

Social (Portuguese). Agradecemos aqueles que 

doaram até agora. 

--------------------------------------------------------------------- 
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. 
--------------------------------------------------------------------- 
COLETA TIRADA NA MISSA CELEBRADA NO 
ESTACIONAMENTO DA IGREJA 

Ofertório de 06 e 07 de Junho 2020 
Coleta: $2,364.00 e pelo correio: $1,620.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

MÊS DE JUNHO DEDICADO AO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 
O mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, 
cuja solenidade litúrgica celebramos dia 14 deste mês. A 
devoção ao Sagrado Coração tem as suas origens na 
devoção popular e, sem dúvida, é uma das piedades mais 
difundidas e mais amada pelos fiéis.  
 
 A expressão “Coração de Cristo” nos remete à totalidade 
de seu ser, Verbo encarnado para a salvação de toda a 
humanidade. Esta piedade popular tem a sua 
fundamentação na Sagrada Escritura. Jesus, em seu 
Evangelho, convida os discípulos a viverem em íntima 
comunhão com ele, assumindo a sua palavra como modo 
de vida e revelando-se um mestre “manso e humilde de 
coração”. 
 
Esta expressão também nos remete ao momento da 
morte de Cristo, em que, do alto da cruz, por uma lança o 
seu Divino Coração foi transpassado, de onde jorrou 
sangue e água, símbolo do nascimento da Igreja e de seus 
sacramentos, símbolo de nossa redenção. Na água está a 
nossa purificação e no sangue está a nossa salvação. Neste 
momento a esposa de Cristo, a Igreja, lava e alveja as suas 
roupas no sangue do Cordeiro. 
 
Coração nos lembra amor, e há no mundo algum outro 
coração que amou mais do que o Coração de Jesus? Amor 
verdadeiro, que só no seu coração encontramos. Todos os 
dias temos que pedir para que Cristo nos conceda a graça 
de termos os nossos corações semelhantes ao dele, pois o 
seu coração é a fonte, o rio, o oceano de misericórdia, no 
qual somos mergulhados. 
 
Celebrar o Sagrado Coração é lembrar que Cristo foi 
verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E, 
sendo homem, também teve os mesmos sentimentos que 
nós temos. Mas com uma diferença: seu coração sempre 
foi manso e humilde, por isso nunca maltratou ninguém. 
Sendo Deus, nunca julgou, mas sempre usou de 
misericórdia, compadeceu-se dos sofredores e 
humilhados e sempre prestou-lhes ajuda e consolo. E nós, 
como andam os nossos corações? 

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

Agradecemos a todos os que estão enviando o 

dízimo/ofertório para o escritório paroquial durante este 

período de confinamento, pelo correio, ou pelo 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!  

mailto:corpuschristievm@gmail.com


 

 


