
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. (Nos meses de Julho e 
Agosto o escritório está fechado).  
--------------------------------------------------------------------- 

MISSA NO CLUBE PORTUGUES DE SOUTH RIVER 

A Missa em honra de Nossa Senhora da Boa Hora e 

Festa dos Imigrantes está prevista a ser celebrada no 

domingo dia 1 de Setembro, 2015 as 11:30 AM no 

Clube Português de South River. A procissão com 

vários andores será logo a seguir a Missa. Não haverá 

a Missa das 11:30 AM em Português na Igreja de 

Corpus Christi nesse dia.   

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

CONVITE PARA ANIVERSARIANTES DE BODAS DE 
OURO OU DE PRATA 
O nosso Bispo James convida todos os casais que estão 
celebrando os seus 25 ou 50 anos de casados, a uma 
renovação/bênção de seus votos matrimoniais durante 
uma celebração especial, no Domingo 27 de Outubro, 
2019 as 4:00 PM na Catedral de St. Francis de Assisi, 
Metuchen. Os interessados devem registrar-se pela 
internet no site diocesano: diometuchen.org/silver-and-
gold ou ligar para Family Life Office para o numero: 732-
562-1543 ou amarshall@diometuchen.org ate’ dia 11 de 
Outubro, 2019.  
E’ um evento grátis mas quem quiser dar uma oferta 
poderão fazê-lo através da internet ou ligar para 732- 562-
1543.  

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

Intenção do Papa Francisco para Agosto: 
Pela evangelização: Para que as famílias, graças a 
uma vida de oração e de amor, se tornem cada vez 
mais “laboratórios de humanização”. 
 

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 a’ 
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. 
--------------------------------------------------------------------- 

BOAS FÉRIAS -Estamos no tempo de férias e muitos 
vão viajar para visitar os seus parentes e amigos em 
diferentes partes do mundo. A todos desejamos 
boas viagens e bom descanso. Não devemos 
esquecer  a participação nas missas dominicais, em 
qualquer lugar do mundo onde se encontramos. 
Lembramos também a nossa oração diária e a vida 
sacramental (confissão, Comunhão). Visitemos 
também os lugares sagrados como por exemplo os 
Santuário (em Fátima, em Aparecida ou outros) e 
não devemos esquecer de rezar por nossa 
comunidade paroquial.  
Também com alegria recebemos na nossa 
comunidade todos os visitantes que passam as férias 
nas nossas famílias. Bem-vindos no nosso meio. 
-------------------------------------------------------------------

Durante os meses do Verão muitos de nos’ viajamos 

para passar férias muito merecidas. No entanto a 

nossa paróquia continuara’ precisando do nosso 

apoio financeiro. Por favor não deixamos de fazer a 

nossa contribuição para a manutenção da paróquia. 

Obrigado! 

mailto:amarshall@diometuchen.org


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 17 de Agosto- 
Anthony Pereira 
+Domingo 18 de Agosto- 
Tios e tias de Rosa Soares e 
rezemos por Rogério 
Martins 
+Quarta-feira 21 de Agosto- 
José Zargo 
+Sábado 24 de Agosto- 
Euclides Mirassol e pais e 
rezemos por Lucinda Barbosa de Sousa e marido 
+Domingo 25 de Agosto- Manuel Martins 
--------------------------------------------------------------------- 

CATEQUESE 

A catequese esta’ prevista começar no fim-de-

semana do dia 12 de Outubro, 2019.  

Os registos para a Catequese terão início no Sábado 

dia 7 de Setembro a partir das 8:00 AM todas as 

crianças que andaram no ano anterior devem se 

registar novamente. As crianças que veem pela 

primeira vez devem completar seis anos de idade 

ate’ ao fim do ano corrente e devem trazer certidão 

de nascimento e do Baptismo.  

Se houver alguma criança que não ainda não tem o 

Batismo, poderá participar da catequese mas devera 

ser batizada antes de fazer a primeira comunhão.  

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

Estamos sempre precisando de pessoas de boa 

vontade para servir nos diversos ministérios da 

nossa paróquia, tanto de língua Portuguesa como 

para ajudarem nas liturgias em Inglês. Se houver 

alguém que gostaria de servir como Ministro da 

Palavra, Ministro Extraordinário da Eucaristia, 

coroinha, Coro/Musica, Ministro de hospitalidade, 

por favor contacte os nossos Sacerdotes, Diácono, 

ou o escritório paroquial. Ofereceremos preparação 

para qualquer Ministério. Procuremos incentivar os 

nossos jovens também a servir a Igreja. Deus os 

recompensará.  

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

MISSALETES DA MISSA 
Algumas pessoas gostam de acompanhar a Missa 
com um missalete mas por enquanto ainda não 
conseguimos. Estamos trabalhando com outras 
comunidades de língua Portuguesa para que haja 
missaletes para acompanharmos as nossas liturgias 
em Português. 
---------------------------------------------------------------------  

Se alguém tiver alguma recordação em forma de 

fotos mais antigas tiradas na nossa Igreja de Corpus 

Christi que gostariam de partilhar para usar no dia 

do Aniversario da Paroquia, por favor telefone para 

a paróquia ate’ o dia 30 de Agosto.  

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

PRECE NESTE MÊS VOCACIONAL NO BRASIL 

Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela 
nossa salvação e sempre nos sustentais com os dons 
do vosso Espírito, concedei-nos comunidades cristãs 
vivas, fervorosas e felizes, / que sejam fontes de vida 
fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se 
consagrarem a Vós e à evangelização. 
Sustentai-as no seu compromisso de propor uma 
adequada catequese vocacional e caminhos de 
especial consagração. Dai sabedoria para o 
necessário discernimento vocacional, de modo que, 
em tudo, resplandeça a grandeza do vosso amor 
misericordioso. Maria, Mãe e educadora de Jesus, 
intercede por nossa comunidade cristã, para que, 
tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de 
vocações autênticas para o serviço do povo santo de 
Deus. Amém. 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 10 e 11 de Agosto 2019 
Coleta: $4,785.00  
Ofertório recebido pelo correio será publicado no 
próximo boletim  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

 

 



 

 

 

 


