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paróquia: 732- 254-1800 
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------------------------------------- 

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. 
Aos Sábados das 3:30 PM- 5:00 PM está fechada 
durante a transmissão da Missa.  
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.   
-------------------------------------------------------------------- 
Gostaríamos de ter a possibilidade de comunicarmo-
nos com os nossos paroquianos também através de 
email, porque nem todos usam internet ou 
facebook. Pedimos a todos os que puderem de nos 
mandarem o vosso endereço de correio eletrónico 
para corpuschristisouthriver@yahoo.com ou para 
port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com para 
podermos manter comunicação durante esta 
pandemia.  
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para Junho 2020 
 
Intenção de oração pela evangelização: O caminho 

do coração. 

Rezemos para que aqueles que sofrem encontrem 

caminhos de vida, deixando‐se tocar pelo Coração 

de Jesus.  

 

Diretrizes Para As Celebrações Das Nossas Missas   

A nossa Missa de língua Portuguesa aos Sábados será 

celebrada ao ar livre em frente á gruta ás 7:00 PM, se o 

tempo estiver bom. (Se estiver a chover a Missa será 

celebrada dentro da Igreja e terá de ser desinfetada depois 

de acabar a Missa). Para a Missa do Sábado ao ar livre, 

devemos estacionar os carros na perifería do 

estacionamento da Igreja. Durante esta fase, cada 

paroquiano deve trazer de sua casa cadeira transportável, 

para vosso uso durante a Missa.  Devemos manter a 

distância de  pouco mais de 1 metro e meio entre cada 

família e usar máscaras. Crianças de 2 anos ou menos de 

idade, não usam máscara. Devemos tambem desinfetar as 

nossas maos antes de entrar na Igreja, antes de receber a 

comunhão e outras vezes que precisarmos.        

Até que tudo se normalize, as diretrizes da Diocese 

recomendam receber a Santa Comunhão pela mão com 

reverência. Porém, os que preferem receber a Santa 

Eucaristia pela boca, devem esperar até que todos os que 

receberam a Comunhão pela mão, voltem para os seus 

lugares, (quando estamos dentro da Igreja, nesta altura o 

Padre faz uma oração de Graças e dá a bênção final e os 

que já receberam a comunhão poderão sair pelos lados 

laterais sempre mantendo distância uns dos outros, a não 

ser que sejam da mesma família). Assim que este primeiro 

grupo sair, os que irão receber a Eucaristía pela mão 

deverão fazê-lo também com o destanciamento indicado. 

Depois de terem saido em silencio, por favor não se juntem 

a conversar lá fora. 

Somente as portas principais estao abertas para entrada e 

saida. A nossa Missa dominical em Português foi mudada 

temporariamente para as 11:45 AM, para haver tempo da 

Igreja ser desinfetada depois da Missa anterior. Durante 

esta fase não haverá procissão do ofertório durante a 

Missa, nem dar as mãos durante o Pai Nosso, nem abraço 

ou beijo ao dar a Paz. O Ministerio de Musica seguem as 

regras que já foram faladas.  

Quem ainda não estiver pronto para sair de casa, ou 

estiverem doente ou com saude precária, ou já de uma 

idade mais avançada, por favor fiquem em casa e assistem 

a Missa pela televisão ou internet.  

https://corpuschristisouthriver.org/
mailto:corpuschristisouthriver@yahoo.com
mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 20 de Junho- 
Fernando Clemente 
+Domingo 21 de Junho- João 
dos Santos Parracho, Manuel 
Lucas, pais e sogros, Manuel 
Simões Xiu, Manuel Martins 
+Quarta-feira 24 de Junho- 
José Zargo 
+Sábado 27 de Junho- 
Joaquina de Jesus, esposo e 
filho e Anthony Pereira 
+Domingo 28 de Junho- João Laranjeiro e Rosa de 
Jesus Pinha 
--------------------------------------------------------------------- 
Confissões  
Confissões em Inglês- Sábados 3:30PM-4:30PM em 
frente da Gruta se o tempo não estiver bom, as 
confissões terão lugar dentro do salão da Igreja, 
sempre usando as medidas de prevenção de 
contágio (mascara, distanciamento, higienização das 
mãos) e também nas quartas-feiras: 5PM-5:45PM.  
Para confissões em Português, por favor procurem 
o Padre Roberto.    
--------------------------------------------------------------------- 
CUIDADORES DO JARDIM PAROQUIAL  
A nossa Igreja de Corpus Christi tem jardins muito 
bonitos com plantas e flores ao redor de toda a 
propriedade. Para manter esta bonita aparência ao 
redor da Igreja, estamos a precisar de voluntários 
para cuidar e manter os jardins. Poderão escolher a 
parte do jardim ou a estacão do Rosário no 
estacionamento principal, que gostaria de cuidar. Se 
houver alguém interessado de ajudar a nossa 
paróquia na manutenção dos jardins, por favor 
contacte a Eliana: 732-770-8245 ou Eileen 
Swenticky: xspanishx123@aol.com  
---------------------------------------------------------------------  
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 13 e 14 de Junho 2020 
Coleta: $4,218.00 e pelo correio: $1,276.50 
Ar condicionado- $719.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 
 
 

SACRAMENTOS 
Já podemos recomeçar a fazer marcações de 
Baptismos e casamentos. Por favor ligue para o 
escritório para remarcar algum Baptismo que foi 
cancelado por causa do confinamento devido a 
pandemia do Corona Vírus.   
--------------------------------------------------------------------- 

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! 
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