
Para atendimento em 

Português, por favor ligue 

para o escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

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

Horários de atendimento 

no escritório paroquial até 

o final do verão: 

Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até 

às quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM  

Atendimento em Português: terças-feiras das 

9:30AM-3:30PM e quintas-feiras- mais ou 

menos das 11:00AM-2:00PM.  

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

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, é 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/ 

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

Riffa 50/50 Estaremos a vender rifas de 50/50 

para angariar fundos para a nossa Paroquia 

Corpus Christi. O preço é $10.00 por rifa e estão 

á venda no escritório paroquial ou depois de 

cada Missa. A última vez que usamos esta forma 

de angariar fundos, uma pessoa ganhou 

$2,400.00. Quanto mais pessoas participarem, 

mais o valor do premio aumenta.  

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

Durante os meses de Verão muitos de nós 

viajamos para passar ferias muito merecidas. No 

entanto a nossa paróquia continuará precisando 

do nosso apoio financeiro. Por favor não 

deixamos de fazer a nossa contribuição para a 

manutenção da paróquia. Obrigado! 

 

A Virgem Maria, por um privilégio especial de 

Deus, não experimentou a corrupção do seu 

corpo e foi assunta ao céu, onde reina viva e 

gloriosa, junto com Jesus.  

Terminado seu tempo de vida terrestre, Maria foi 

"assunta", isto é, levada ao céu em corpo e 

alma. O que a tradição cristã diz é que Ela nem 

mesmo morreu, apenas "dormiu". Narra também 

que foram os anjos Gabriel e Miguel que A 

levaram ao céu. Deus queria conservar a 

integridade do corpo daquela que gerou seu 

Filho.  

Na Assunção da Virgem Maria, vemos a nossa 

esperança de ressurreição já realizada. O fato 

de que Maria como ser humano, esteja em corpo 

e alma já glorificada no Céu, é a antecipação da 

nossa própria ressurreição. 

Nela a Igreja atinge a plenitude do triunfo final, a 

vitória definitiva sobre a morte e o mal. Por isto 

esta festa é uma das solenidades mais 

comemoradas pelos católicos. Depois da 

Assunção, Nossa Senhora com maternal 

benevolência participa com Sua oração e 

intercessão na obra de seu Filho: a salvação da 

humanidade. Ela que é a mediadora de todas as 

graças.  

************* 

Bendito sejais Senhor, Rei do Universo, que 

concedestes a Maria Santíssima, a graça de 

ser preservada do pecado original. Pela 

graça toda especial da Imaculada Conceição 

de Maria, concedei-nos, Senhor, sermos fiéis 

devotos de Maria Virgem e, pela sua Santa 

Intercessão, obtermos as bênçãos que nos 

são mais necessárias. Amém. 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 

 

+Sábado 14 de Agosto- 
Rogério Martins  
+Domingo 15 de Agosto- 
José Nogueira e rezemos 
por Rogério Martins e pelas 
Almas do Purgatório 
+Quarta-feira 18 de 
Agosto- ---- 

+Sábado 21 de Agosto- Manuel e Albina Moreira 
+Domingo 22 de Agosto- João Martins Capela 
e família e José Maria Mirassol esposa e filho 
 
----------------------------------------------------------------------  

INTENÇÕES DAS QUARTAS-FEIRAS 

As intenções de Missas que tinham sido 

marcadas para as quartas-feiras foram 

transferidas para os finais de semana até o 

nosso padre chegar.  

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

CELEBRAÇÕES E ENCONTROS DEVOCIONAIS 

DO GRUPO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

As reuniões, Missas e orações do grupo do 

Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, das 

primeiras sextas-feiras de cada mês, foram 

adiadas devido á pandemia do Vírus Covid-19.  

Está previsto recomeçarmos depois do 

nosso Padre chegar.  

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

Reza Do Terço Em Inglês Durante O Verão  

O grupo do terço das mulheres da comunidade 

Americana - (Altar Rosary Society) estará 

rezando o terço aos domingos durante os meses 

de Junho, Julho, e Agosto ás 9:15 AM em frente 

á gruta da Nossa Senhora de Lourdes lá fora. Se 

chover, a reza do terço terá lugar dentro da 

Igreja.  

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

 

 

CATEQUESE 
As matrículas/ registros para a catequese para o 
ano de 2021-2022 foram prolongadas até o dia 
16 de Agosto, 2021. Devem registar as vossas 
crianças na catequese ate essa data, mesmo se 
já andaram na catequese no ano passado. Os 
formulários de registros se encontram no 
escritório e devem preencher e entregá-los até 
dia 16 de Agosto. Se entregar depois dessa 
data, uma taxa de atraso será aplicada ao 
pagamento. O escritório está aberto das 
segundas-feiras ás quintas-feiras das 9 AM- 
4PM. 

************** 
A Igreja ensina que “a catequese é uma educação da 
fé das crianças, dos jovens e adultos, que 
compreende especialmente um ensino da doutrina 
cristã, dado em geral de maneira orgânica e 
sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da 
vida cristã” (Catecismo n. 5) 
Uma criança só terá um bom desempenho na 
catequese se os pais tiverem junto com elas uma 
vivência religiosa, em casa e na Igreja. A educação, 
sobretudo, dá-se pelo exemplo. Uma criança que vê 
o pai e a mãe rezarem reza também e naturalmente. 
Uma criança que vai à Missa com seus pais, aprende 
suavemente o bom hábito de ir à Missa aos 
domingos e dias santos. Por isso, é lamentável que 
os pais coloquem seus filhos na catequese, como se 
fosse apenas uma obrigação, mas sem terem uma 
vivência religiosa, sem os levarem à igreja.  
---------------------------------------------------------------
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 31 de Julho e de 01 de Agosto 2021 
Coleta: 4,682.00  
Pela internet: $1,294.89  
Ofertório de 07 e 08 de Agosto 2021 
Coleta: $5,424.00+ pela internet: $1,127.15 
Ofertório pelo correio durante as duas semanas: 
$1,864.50 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade 
e sacrifício!  

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

Intenção do Papa Francisco para o mês de Agosto 
de 2021: 
Intenção de oração pela evangelização – A Igreja 
Rezemos pela Igreja, a fim de que receba do Espírito 
Santo a graça e a força de reformar-se à luz do 
Evangelho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


