
As nossas intenções de Missas são rezadas em 
privado pelo Pe. Roberto. O Pe. Damião também faz 
o mesmo com as intenções das Missas em Inglês até 
tudo se normalizar. Dai Senhor o eterno descanso a 
todos os nossos entes queridos! Amem.  
--------------------------------------------------------------------- 
Com a chegada do mês mariano, o Santo Padre 
pede que os fiéis reforcem suas preces com a 
tradição de rezar o terço. 
O Pe. Damião começou o mês de Maio com a reza 
do terço acompanhado por um bom grupo de 
pessoas todos os dias as 6:00 PM ao ar livre á volta 
das estacões do rosário que se encontram ao redor 
do estacionamento principal da Igreja. Todos estão 
convidados a participar, não esquecendo o uso das 
máscaras.  
----------------------------------------------------------------- 
O nosso Grupo de Apoio Social está recolhendo 
ofertas monetárias para terem a possibilidade de 
entregarem alguns certificados para o Shop-Rite às 
familias 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 monetaria. Também 
poderão enviar pelo correio, diretamente para o 
escritorio da paroquia com a designação: Apoio 
Social (Portuguese). 
------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco paro o mês de Maio 
 
Pelos diáconos (Pela Evangelização) 
 
Rezemos para que os diáconos, fiéis ao serviço da 
Palavra e dos pobres, sejam um sinal vivificante 
para toda a Igreja. 

REZEMOS E PEDIMOS O FIM DA PANDEMIA A 
SANTA JACINTA E SÃO FRANCISCO MARTO 
A pandemia mais horrível de todos os tempos, que matou 
de 50 a 100 milhões de pessoas, vitimou, também, São 
Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. A própria Virgem 
Maria, em aparições na Cova da Iria, garantiu a presença 
deles no Céu assim que fizessem seus passamentos por 
ocasião da peste. Portanto, não nos restam dúvidas que 
devemos pedir a Santa Jacinta Marto e São Francisco 
Marto, suas intercessões, também, da misericordiosíssima 
Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, recorrendo 
a Eles as nossas súplicas pelo fim da pandemia junto a Deus 
Pai, rezemos: 
ORAÇÃO AOS SANTOS PASTORINHOS DE 
FÁTIMA CONTRA A PANDEMIA 
“Santos Jacinta e Francisco, pequenos videntes de Fátima, por 
singular graça escolhidos por Maria Santíssima no seu 
Coração Imaculado 
para se tornarem grandes testemunhas da luz de Cristo, a vós 
recorremos hoje, neste momento de emergência sanitária, de 
dor e de prova. 
Há cem anos, ó santas crianças, vós próprias fostes atingidas 
pela terrível epidemia de gripe espanhola, e carregastes com 
fé no vosso corpo os sinais e as dores do mal que enfrentastes 
com maravilhosa fé até à morte cristã. 
A nossa Mãe Celeste tinha-vos anunciado a morte prematura, 
associando-a à paixão de Cristo pela salvação do mundo, e 
vós, na doença e na agonia, testemunhastes com a contínua 
oração a total adesão à divina vontade. 
Hoje, um século depois, somos devastados por uma outra 
terrível epidemia, e dirigimo-nos a vós com confiança, para 
que, através do Coração Imaculado de Maria, que os vossos 
olhos viram já aqui na Terra, possais obter para nós a saúde da 
alma e do corpo, uma fé forte, e a capacidade de sermos 
solidários com quantos estão na doença e na provação. 
Vós que, com sorriso gentil e mansidão de coração, 
acolhestes os tratamentos médicos, 
assisti e protegei todos os médicos e os agentes de saúde no 
seu desmedido esforço nesta luta contra a doença. 
Protegei as nossas famílias, fazendo redescobrir a beleza da 
oração recitada em conjunto, e em particular o Santo 
Rosário, que vós apertastes entre as mãos até ao último 
respiro. 
Convosco, pequenos pastorinhos, e com Maria Santíssima, 
nossa Mãe e Guardiã, com total confiança nos dirigimos a 
Jesus Cristo, nossa salvação, que na luz pascal vence o mal e a 
morte. 
Amém.” 
 
Pai Nosso... 
Ave-Maria... 
Glória ao Pai... 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O BANCO 
ALIMENTAR na 55 Reid St. em 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 horarios de distribuição de alimentos: 10 AM ao 
meio-dia, cada quarta-feira e os dois primeiros 
Sábados do mês. ID (identificaçao) e prova atual da 
residência de South River são obrigatórios. De 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.  
------------------------------------------------------------------ 
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.   
---------------------------------------------------------------------  
Banco de alimentos em South River 
Para facilitar a quem desejar doar itens alimentares 
não perecíveis ou produtos pessoais, horários foram 
adicionados especificamente para serem deixados  
lá fora do banco de alimentos na 98 Jackson Street. 
 Segundas, terças e quintas-feiras: 
 9:30 - 11:00 e 17:00 - 18:00 
 Quartas-feiras: 9:30 - Meio-dia 
 Sábados: 13:00 - 15:00 
* South River Public Library – A libraria de South 
River- na 55 Appleby Avenue também aceita 
comidas não perecíveis.  
Quem quiser fazer doações em dinheiro 
Poderá enviar para:“South River Food Bank”  
 48 Washington Street, 
South River, NJ. 08882. 
Se tiver alguma pergunta, ligue para o banco 
alimentar: 732-238-3020 ou consulte o site: 
www.southrivernj.org.  
 
 

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. 

Se por acaso estiver mais pessoas presentes quando 

for visitar a Igreja, por favor mantenham a distância 

adequada uns dos outros e usem as mascaras.  

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.   

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

Primeiras Comunhões 

As Primeiras Comunhões que estavam marcadas 

para dia 30 de Maio, foram canceladas por causa do 

adiamento do confinamento em NJ, devido a 

pandemia do vírus. Avisaremos quando tivermos 

mais informações sobre uma nova data para as 

crianças receberem o Sacramento da Primeira 

Comunhão.  

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

AGRADECIMENTO 

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 paroquial. Tem sido 

uma grande ajuda para a paróquia nestes tempos 

difíceis de pandemia. 
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