
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 
Todos somos convidados a participar e fazer parte 

destes grupos! Assim poderemos continuar a ser uma 

comunidade vibrante, mostrando o que há em nos’ 

de melhor para oferecer com a nossa diversidade e 

costumes diferentes. Neste boletim destacaremos o 

Ministério de Musica/Grupo Coral. 

O Canto e a música são elementos muito 

importantes na celebração litúrgica. As Liturgias são 

verdadeiramente enriquecidas com o Ministério de 

Musica. O Grupo Coral Litúrgico dedica-se 

zelosamente ao louvor de Deus através do canto e 

musica, e dirige o canto da assembleia nas partes 

que a esta compete. A nossa comunidade de língua 

portuguesa tem dois coros um que serve aos 

Domingos (Português) e outro que serve aos 

Sábados (Brasileiro). Também temos um grupo 

infantil para ocasiões especiais. Se alguém tem voz 

para cantar e/ou que saiba tocar algum instrumento 

de música e gostaria de servir nas nossas liturgias, 

por favor dirigem-se aos líderes dos nossos coros e 

serão bem acolhidos. Estamos sempre precisando de 

mais membros.  

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

Intenção do Papa Francisco para o mês de Julho: 
Pela evangelização: Os sacerdotes na sua missão 
pastoral 
Para que os sacerdotes que vivem o seu trabalho 
pastoral com dificuldade e na solidão se sintam 
ajudados e confortados pela amizade com o Senhor 
e com os irmãos.  

RELOCAÇÃO TEMPORÁRIA DAS CELEBRAÇÕES DAS 

MISSAS- Devido as obras no interior da Igreja, todas 

as Missas serão celebradas no salão da Igreja. As 

obras deverão acabar por volta do mês de Setembro.  

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

EXCURSÃO DE AUTOCARRO AO SANTUÁRIO DA 
DIVINA MISERICÓRDIA EM STOCKBRIDGE, 
MASSACHUSETTS.  

No Sábado, dia 4 de Agosto 2018 haverá um passeio 

de autocarro para visitar o Santuário da Divina 

Misericórdia em Stockbridge, Massachusetts. Será 

uma peregrinação juntamente com a comunidade 

Hispana da Igreja Holy Trinity, Lawry St. Perth Amboy 

de onde o autocarro sairá as 6:00 AM. O preço por 

pessoa e’ $45.00. Cada pessoa deve trazer a sua 

comida para o dia. Para mais informações por favor 

contacte a Sra. Lucinda Pereira pelo número de 

telefone: 732- 257-1798.   

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

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). Devemos 

procurar visitar 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. 

---------------------------------------------------------------------
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 14 e 15 de Julho 2018 
Coleta: $4,833.00 - Pelo correio: $1,029 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 21 de Julho- 
Manuel Martins e rezemos 
por José Zargo 
+Domingo 22 de Julho- 
Anthony Pereira e rezemos 
por Armando Alves e 
família  
+Quarta-feira 25 de Julho- 
Maria Celeste Jesus e 
família 
+Sábado 28 de Julho- Artur 
Dantas e esposa  
+Domingo- 29 de Julho- Manuel Semião e rezemos 
por Armando Alves e família 
--------------------------------------------------------------------- 
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, ou se não são casados pela 

Igreja, devem falar com o Pe. Damian pessoalmente 

antes de marcarem o Batismo.  

*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.  

--------------------------------------------------------------------- 
No próximo fim-de-semana haverá a segunda coleta 

para as taxas da paróquia; Parish Assessment.  

ENVELOPES DE OFERTORIO e TRANSFERÊNCIAS 

ELECTRONICAS 

Queremos lembrar que os envelopes de ofertório 
deverão ser usados para podermos comprovar que 
frequentam a Missa e que são membros ativos da 
Igreja. Tambem podemos usar o sistema Parish 
Giving através da internet para transferências 
eletrónicas através do website da paróquia:  
http://corpuschristisouthriver.org/pt/ 

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

DESCANSAI UM POUCO 
Pe. José David Quintal Vieira, scj 

 
Ao despedir-me de alguns jovens que partiam para 
férias, recomendei: 
– Boas férias para todos e… lembrem-se que Deus 
não tem férias… 
 – Isso quer dizer que também nós não devíamos ter 
férias? 
– Nada disso. Deus não tem férias… as nossas férias 
é que devem ter Deus. 
É precisamente o que se passa no Evangelho deste 
domingo. Ao regressarem da sua missão, os 
discípulos foram obrigados por Jesus a descansar: 
– Vinde, retiremo-nos para um lugar deserto e 
descansai um pouco. 
 De facto, Jesus não disse ‘retirai-vos’ mas ‘retiremo-
nos’ porque ele está sempre presente, quer na 
actividade quer no descanso. Aliás, enquanto 
descansavam, veio uma multidão e Jesus, 
compadecido, começou a ensinar-lhes muitas coisas. 
Sempre que alguém descansa, parece que Jesus fica 
com mais trabalho. 
E a propósito de trabalho, certo dia perguntaram ao 
Papa João Paulo II, quando é que pensava ir 
descansar. A idade, as doenças, a debilidade física, as 
consequências dos atentados, a agenda 
sobrecarregada, tudo isto deve cansá-lo muito. 
Porque é que trabalha tanto? O Papa, sorrindo, 
respondeu: 
– Eu tenho toda a eternidade para descansar. 
Enquanto estou aqui, tenho de trabalhar sem 
descanso… 
Quem trabalha com Deus, descansará eternamente.  
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/

