
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. 
------------------------------------------------------------------ 
GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE  
Ministério do Apoio Social. 
“Se não tiver caridade nada sou” (1 Cor 13, 2) 
A nossa comunidade tem um Grupo de Apoio Social 
que ao longo dos anos tem ajudado algumas famílias 
mais carentes da nossa comunidade. Prestam ajuda 
em forma de ofertas de alimentação, agasalho, e 
também quando tem fundos suficientes ajudam a 
pagar as contas dos serviços de utilidade como por 
exemplo, eletricidade, gaz, agua. Além de assistência 
material, também tentam encaminhar as famílias 
necessitadas a organizações maiores que possam 
oferecer ajuda que necessitam. O Ministério angaria 
fundos para ajudar os mais carentes, através de 
coletas no primeiro sábado e domingo do mês e 
alguns eventos durante o ano.  
Entre as qualidades requeridas para o trabalho 
voluntário, salientam-se o espírito de serviço, a 
disponibilidade para os outros, a solidariedade, o 
sentido de responsabilidade e do trabalho em 
equipa. A nossa comunidade de língua Portuguesa 
tem tido pessoas dedicadas a este muito importante 
Ministério. Que Deus os abençoe abundantemente 
por tudo o que têm feito e continuam a fazer pelos 
mais carentes! Quem estiver interessado em fazer 
parte deste Ministério por favor dirija-se ao Sr. 
Manuel Labrego. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o mês de Agosto: 
Universal: As famílias, um tesouro 
Para que as grandes escolhas económicas e políticas 
protejam a família como um tesouro da 
humanidade.  
 

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, e’ 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/ 
--------------------------------------------------------------------- 
FESTA ANUAL DOS IMIGRANTES  
A Missa em honra de Nossa Senhora da Boa Hora e 
dos Imigrantes será celebrada no domingo dia 02 de 
Setembro, 2018 as 11:30 AM no Clube Português de 
South River. A procissão com vários andores será 
logo a seguir a Missa. Como de costume haverá boa 
comida, musica, rancho, etc. logo a seguir a 
procissão. Não deixem de participar com vossos 
familiares e amigos! 
--------------------------------------------------------------------- 
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. 
Se não estão casados pela igreja ou 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. 
 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 18 de Agosto- João 
Capela 
+Domingo 19 de Agosto- 
Manuel Martins e rezemos 
por Armando Alves e 
família 
+Quarta-feira 22 de Agosto- 
José Maria Mirassol e 
esposa e rezemos por José 
Zargo  
+Sábado 25 de Agosto- 
Manuel António Araújo e esposa 
+Domingo 26 de Agosto- Anthony Pereira e 
rezemos por Armando Alves e família  
--------------------------------------------------------------------- 
*** Ainda temos algumas vagas para marcar 
intenções de Missas para este ano. Por favor ligue 
para o escritório paroquial, para o número indicado 
na primeira página em Português no nosso boletim, 
se precisar marcar intenções. 
--------------------------------------------------------------------- 
- South River Food Bank (para os carentes) no 
endereço: 98 Jackson Street, South River:  # 732-
238-3020.   
Estão recolhendo alguns artigos para as crianças 
carentes que irão começar o ano escolar. Quem 
puder oferecer cadernos, mochilas, réguas, tesouras, 
lápis, canetas, lápis de cera coloridos, cola, etc. 
podem entregar no primeiro e segundo sábado de 
Agosto das 10:00 AM -12:30PM ou qualquer terça-
feira e quarta-feira no endereço acima.  
- A partir do dia 19 de Agosto ate’ dia 9 de Setembro 
tambem estao a recolher comidas para os pequenos 
almoços, (cereais, farinhas para panquecas, sucos 
não pereciveis, etc.)  Podemos deixar as comidas no 
1º e 2º Sábado de cada mês das 10:00AM-12:30PM 
ou qualquer terça-feira ou quarta-feira das 10AM-
12:30PM.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 11 e 12 de Agosto 2018 
Coleta: $5,066.00 + pelo correio: $665.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 
 

TERCEIRO DOMINGO DO MÊS VOCACIONAL – 
VOCAÇÕES RELIGIOSAS – DIA DA VIDA RELIGIOSA 
No terceiro domingo do mês vocacional, a Igreja no 
Brasil recorda a vocação religiosa. Nossa mente se 
volta para os homens e mulheres que se 
consagraram a Deus através dos conselhos 
evangélicos da pobreza, castidade e obediência para 
viverem em comunidade segundo o carisma de seus 
fundadores e servirem à Igreja e ao povo de Deus nos 
mais diferentes serviços, sejam de natureza religiosa 
ou social. Lembramo-nos também dos missionários e 
missionárias que deixaram suas terras e foram para 
os locais mais distantes no serviço do Reino de Deus, 
anunciando Jesus Cristo aos que ainda não O 
conhecem. São testemunhos vivos do Evangelho.  
Grandes santos são lembrados neste mês, como: São 
João Maria Vianney, o Cura D’Ars, padroeiro dos 
párocos; São Lourenço, padroeiro dos diáconos; 
Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da 
Congregação dos Missionários Redentoristas; São 
Tarcísio, padroeiro dos coroinhas; Santa Rosa de 
Lima, padroeira da América Latina e, de modo 
especial, nossa Santa Mãe do Céu, Maria Santíssima, 
que é recordada na solenidade da sua Assunção, nos 
apontando o feliz destino de todos os que dizem 
“Sim” a Deus. 
O tema vocacional é, de modo especial, voltado 
para os jovens. É um apelo para que todos 
procurem ouvir a voz de Deus e dizer sim ao seu 
chamado para servirem concretamente ao seu 
Reino. 
Rezemos para que a Virgem Maria, nossa Mãe,  
abençoe a Igreja, e, especialmente, os jovens, a fim 
de que sejam fiéis no seguimento de Jesus Cristo e 
obedientes ao mandato de seu Fundador e Mestre: 
“Ide e fazei discípulos meus todos os povos”. O Papa 
Francisco, em sua homilia da Santa Missa para a 28ª 
JMJ, afirma: “Não tenham medo! Quando vamos 
anunciar Cristo, Ele mesmo vai a nossa frente e nos 
guia. Ao enviar seus discípulos em missão, Jesus 
prometeu: “Eu estou com vocês todos os dias” (Mt 
28,20). E isto é verdade também para nós! Jesus 
nunca deixa ninguém sozinho! Sempre nos 
acompanha.” 
Rezemos, hoje, por todos os consagrados a’ vida 
religiosa.  
 
 



 
 
 
 


