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No Brasil, cada domingo de Agosto é reservado para a 
reflexão e celebração de uma determinada vocação: 
Primeiro Domingo – Vocações Sacerdotais – Dia do 
Padre. 
Atualmente também se comemora o dia das vocações 
diaconais, ou melhor dizendo: dia das vocações aos 
ministérios ordenados. Essa comemoração se deve ao fato 
de no dia 4 de agosto celebrarmos o dia de São João Maria 
Vianney, o Cura D’Ars, patrono dos padres; e, no dia 10 de 
agosto, o dia de São Lourenço, patrono dos diáconos. 
Segundo Domingo – Vocação Familiar – Dia dos Pais. 
Sabemos que no Brasil esse dia é comemorado porque 
antigamente no dia 16 de agosto celebrava-se o dia de São 
Joaquim, pai de Nossa Senhora e, por isso, adotou-se esse 
dia e depois o domingo para essa comemoração. Devido a 
esse fato, nesta data é comemorada a vocação 
matrimonial. 
Terceiro domingo – Vocação Religiosa – Dia da Vida 
Consagrada. 
Religiosos, religiosas, consagradas e consagrados nos 
vários institutos e comunidades de vida apostólica e 
também nas novas comunidades. Essa recordação é feita 
porque no dia 15 de agosto celebramos o Dia da Assunção 
de Maria aos céus, solenidade que aqui no Brasil é 
transferida para o domingo seguinte. 
Quarto domingo – Vocações Leigas – Dia do Catequista. 
Neste dia celebramos todos os leigos que, entre família e 
afazeres, dedicam-se aos trabalhos pastorais e também 
missionários. Os leigos atuam como colaboradores dos 
padres na catequese, na liturgia, nos ministérios de 
música, nas obras de caridade e nas diversas pastorais 
existentes. 
Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de Deus a 
participar ativamente da Igreja e do Reino contribuindo 
para a caminhada e o crescimento das comunidades rumo 
a Pátria Celeste. Evangelho e estar junto a Cristo em sua 
missão de salvação e redenção. 
 
 

ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA AO CÉU 
O Dogma da Assunção da Virgem Santíssima foi 
proclamado, solenemente, pelo Papa Pio XII no dia 1º de 
novembro de 1950 na Praça de São Pedro em Roma, 
diante do pórtico de São Pedro, circundado por 36 
Cardeais, 555 Patriarcas, Arcebispos e Bispos e 
sacerdotes, e perante cerca de um milhão de fiéis. Sua 
festa é celebrada no dia 15 de agosto. Grande júbilo e 
alegria pairou sobre todo o mundo católico naquela data, 
especialmente para os filhos de Maria. Quando o Papa o 
decretou por meio da Constituição Apostólica 
Munificientissimus Deus foi uma verdadeira apoteose, 
tanto na Praça de São Pedro em Roma, como nas outras 
cidades do mundo católico. Nesse documento disse o 
Papa: Cristo, com Sua morte, venceu o pecado e a morte 
e sobre esta e sobre aquele alcançará também vitória 
pelos merecimentos de Cristo quem for regenerado 
sobrenaturalmente pelo batismo. Mas por lei natural 
Deus não quer conceder aos justos o completo efeito 
dessa vitória sobre a morte, senão quando chegar o fim 
dos tempos. Por isso os corpos dos justos se dissolvem 
depois da morte, e somente no último dia tornarão a unir-
se, cada um com sua própria alma gloriosa. Mas desta lei 
geral Deus quis excetuar a Bem-Aventurada Virgem 
Maria. Ela, por um privilégio todo singular venceu o 
pecado; por sua Imaculada Conceição, não estando por 
isso sujeita à lei natural de ficar na corrupção do 
sepulcro, não foi preciso que esperasse até o fim do 
mundo para obter a ressurreição do corpo. 
 
Quais os motivos da Assunção de Nossa Senhora?  
1: Como Maria não esteve sujeita ao poder do pecado 
para poder ser a Mãe de Deus, também não podia ficar 
sob o império da morte; pois, como disse São Paulo, “o 
salário do pecado é a morte” (Rm 6,23). Assim, Maria não 
experimentou a corrupção da carne mas foi glorificada em 
sua alma e seu corpo.  
2: A carne de Jesus e a de Maria são a mesma carne. 
Portanto a carne de Maria devia ter a mesma glória que 
teve a de seu Filho. São João de Damasco no ano 749 
escreve: Era necessário que aquela que no parto havia 
conservado ilesa sua virgindade conservasse também sem 
corrupção alguma seu corpo depois da morte. Era preciso 
que aquela que havia trazido no seio o Criador feito 
menino habitasse nos tabernáculos divinos. Era 
necessário que aquela que tinha visto o Filho sobre a Cruz, 
recebendo no coração aquela espada das dores das quais 
fora imune ao dá-Lo à luz, O contemplasse sentado à 
direita do Pai. Era necessário que a Mãe de Deus possuísse 
aquilo que pertence ao Filho e fosse honrada por todas as 
criaturas como Mãe de Deus. 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 15 de Agosto- 
Joaquina de Jesus esposo e 
filho  
+Domingo 16 de Agosto- 
Rogério Martins e rezemos 
por Lucinda Pereira 
+Quarta-feira 19 de Agosto- 
José Zargo 
+Sábado 22 de Agosto- 
Fernando Clemente 
+Domingo 23 de Agosto- 
Maria Albina Moreira e rezemos por Manuel 
Martins 
--------------------------------------------------------------------- 
MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 
*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência; os pais e os padrinhos devem assistir 
a uma sessão de catequese oferecida na primeira 
terça-feira do mês ou ultimo sábado de cada mês; a 
celebração do Baptismo é no 3º Domingo do mês 
após a missa das 11:30 AM. 
Devem estar registados na paróquia, assistirem á 
Missa, e ajudarem nas despesas da nossa paróquia 
(usarem o sistema de envelopes de ofertório) por 
pelo menos 3 meses antes da marcação do 
Baptismo. 
Em casos especiais devem falar com o Pe. Damian 
pessoalmente. 
*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por favor 
verifiquem se estes têm os sacramentos necessários 
(Baptizado, Primeira Comunhão, Confirmação). Os 
padrinhos se forem casados devem ter sido casados 
pela Igreja. Devem comprovar que estão registados 
e participantes em uma paróquia Católica por mais 
de 3 meses. Padrinhos e Madrinhas devem servir de 
bons exemplos, serem pessoas de Fé, e participantes 
na Igreja Católica. 
--------------------------------------------------------------------- 
Memorializaçao de Bancos da Igreja –  
Ainda estamos aceitando ofertas para quem estiver 
interessado em ajudar na despesa de renovação das 
joelheiras e bancos da igreja, poderão faze-lo em 
memória de um ente querido falecido ou em nome de 
sua família. A oferta é $500.00 (poderá fazer 
pagamentos parcelados). 
--------------------------------------------------------------------- 

PROGRAMA DE CATEQUESE 2020/2021 

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.  

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

DOAÇÕES ESCOLARES PARA OS CARENTES 

Os cavaleiros de Colombo/ Knights of Columbus 

estão recolhendo materiais escolares ate 16 de 

Agosto, 2020 no local de South River VFW, aos 

Sábados e Domingos do meio-dia as 2:00 PM. Estão 

precisando dos seguintes itens: giz de cera, papel 

higiênico, desinfetante para as mãos, papel 

artesanal, canetas-destaques, fichários, pastas, 

cadernos, mochilas, lápis, canetas, marcadores, 

tesouras, cola em líquido…  

Doações em check pelo correio: S.R. KofC 3001- P.O. 

Box 170, South River, NJ 08882 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 08 e 09 de Agosto 2020 
Coleta: $3,752.00 e pelo correio: $1,644.50 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
--------------------------------------------------------------------- 

Durante este fim-de-semana haverá uma segunda 

coleta para as Missões na Diocese de Ngong na 

Quénia. Pedimos a vossa generosidade.  

 



 

  


