
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 e Sextas-feiras das 9:00AM-
2:00PM 
Atendimento em Português: terças-feiras das 
9:30AM-3:30PM e quintas-feiras- mais ou 
menos das 11:00AM-2:00PM.  
--------------------------------------------------------------------- 

ATUALIZAÇÃO SOBRE OS PROTOCOLOS DE 

PANDEMIA 

Parece que estamos chegando ao fim da 

pandemia, graças a Deus!  Temos agora a 

escolha de não usar máscara durante as 

celebrações das Missas, como foi anunciado 

pelo nosso pároco.  

Continuamos procedendo com cautela e 

pedindo a proteção de Deus. 

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

Já poderemos usar o confessionário dentro da 

Igreja para se confessarmos. Por favor consulte 

a capa do boletim para os horários das 

Confissões em Inglês.   

Para Confissões em Português por favor 

procurem o Pe. Roberto.  

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

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.  

PRIMEIRA COMUNHÃO 

As Primeiras Comunhões terão lugar em dois 

grupos diferentes durante dois sábados. O 

primeiro grupo de crianças receberão a Primeira 

Comunhão no sábado dia 19 de Junho 2021 ás 

10:00 AM. O segundo grupo será no sábado dia 

26 de Junho 2021 as 10:00 AM. 

Rezemos pelas nossas crianças e por suas 

famílias.  

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

CATEQUESE 

As matrículas/ registros para a catequese para o 

ano de 2021-2022 já começaram e irão 

continuar até dia 1 de Agosto, 2021. Por favor 

preenchem os formulários de registros que se 

encontram na internet através do nosso site 

paroquial: www.corpuschristisouthriver.org.  

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

Apelo Anual do Bispo 2021 

Transformado pelo Corpo e Sangue de Cristo e 
enviado em missão para acender um fogo no 

coração da Igreja 
Obrigado a todos que enviaram a vossa oferta 
ao Apelo Anual do Bispo 2021. Se ainda não se 
comprometeu/ofereceu, ainda há tempo de 
participar. Por favor envie a sua oferta para: 
Diocese of Metuchen, Bishop’s Annual Appeal, 
PO Box 4000, Metuchen, NJ 08840-4000 ou 
pode contribuir através da internet online para: 
www.diometuchen.org/BAA      
Até o momento, o Escritório de Desenvolvimento 
recebeu promissórios e ofertas no total de  
$ 24,968.25 (ofertas) de 160 paroquianos. Isso 
representa 75,7% da nossa meta de $33,000. 

http://www.corpuschristisouthriver.org/
http://www.diometuchen.org/BAA


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 

+Sábado 19 de Junho- ----- 
Envelopes com os nomes- 
intenções dos pais vivos ou 
falecidos serão colocados no 
altar 
+Domingo 20 de Junho- João 
Laranjeiro e rezemos por 
Manuel Simões (Xiu).  
+Quarta-feira 23 de Junho- 
João dos Santos Parracho  
+Sábado 26 de Junho- Sebastião da Silva 
+Domingo 27 de Junho- Maria do Rosário Gomes  

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

DECLARAÇÃO DOS BISPOS DE NJ 
 
Os bispos católicos de NJ, anunciaram o fim da 
isenção/dispensação da participação dos fiéis, 
das missas presenciais devido á pandemia. 
É a nossa obrigação como Católicos praticantes 
de ir á Santa Missa aos fins de semana e de 
participar dos dias Santos de guarda. 
Começando no sábado, 5 de junho de 2021 e 
domingo 6 de junho de 2021, Solenidade do 
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, aqueles 
que não tiverem impedimentos graves por causa 
de doenças, emergências… devem voltar a 
participar da Missa na Igreja como de costume.   
 
Acolhemos os fiéis cristãos a voltar a participar 
regularmente da Eucaristia, ponto mais alto da 
nossa fé católica. 
Esta obrigação não se aplica a quem está 
doente; quem têm motivos para acreditar que 
foram recentemente expostos ao coronavírus, 
ou outra doença contagiosa; aqueles que estão 
confinados em suas casas, um hospital ou 
enfermaria; ou aqueles com graves condições 
de saúde. Deve-se consultar o pastor local se 
surgirem dúvidas sobre a obrigação de assistir à 
missa. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 12 e 13 de Junho 2021 
Coleta: $5,519.00 + pelo correio: $808.00 
Pela internet: $1,062.31 
Air Conditioning- Ar condicionado: $1,274.00  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

SER PAI 
Ser PAI é  vocação, doação, persistência, capacidade 
de decisão, razão! Mas também é emoção e 
sensibilidade! 
Ser PAI é ter responsabilidade, assumir o 
compromisso e não abandonar jamais a jornada. 
Ser PAI é ter a capacidade de se esvaziar totalmente 
em prol da família; é ser presença, mesmo que não 
fisicamente perto. 
Ser PAI é um pouco da presença de Deus em nossas 
vidas. Corrige quando é necessário; protege quando 
precisamos, perdoa quando não correspondemos 
aos seus ensinamentos. Sempre está disposto a 
recomeçar. 
Neste dia tão especial, queremos pedir por todos 
aqueles que souberam na vida abraçar a vocação de 
PAI. Mas também rezemos por todos os filhos, para 
que nunca deixem de amar e de valorizar os seus 
PAIS.  Mesmo diante da dor da ausência e da 
indiferença, ele continua sendo PAI, o único de 
nossas vidas. 
Que Deus, nosso PAI DO CÉU, abençoe todos os PAIS 
da terra! Recompense e acolha na eternidade os pais 
já falecidos! E aos que ainda estão conosco, que 
vivam felizes com saúde, paz e cobertos de carinho e 
de atenção de sua família. 
Aos pais adotivos, pais amigos, pais presentes, pais 
ausentes, pais singelos e simples, aos mais 
sofisticados, aos pais jovens e aos mais idosos, às 
mães que também são ‘pais’ àqueles que nos 
ensinam as verdades sobre Deus, àqueles que nos 
ensinam os valores e nos orientam sobre o caminho 
a seguir o nosso reconhecimento e a nossa oração de 
agradecimento a Deus! 
Que São José, esposo de Maria e Pai adotivo de 
Jesus, cuide de todos os pais e os inspire a viver uma 
vida familiar baseada no amor fraterno, na paz e no 
respeito mútuo! Parabéns a todos os PAIS! 
--------------------------------------------------------------------- 
A todos os pais desejamos muitas bênçãos de 
Deus, paz e saúde para sempre. Feliz dia dos Pais! 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção pela Evangelização do Papa para o mês 
de junho de 2021: A beleza do matrimónio 
Rezemos pelos jovens que se preparam para o 
matrimónio com o apoio de uma comunidade cristã, 
para que cresçam no amor, com generosidade, 
fidelidade e paciência. 



 

 

 


