
Para atendimento em 
Português, por favor ligue 
para o escritório da nossa 
paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 
 

 

 

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

CARTAS DE 

RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 

Devem estar registrados na nossa paróquia em 

caso de precisarem cartas de recomendação ou 

comprovantes para servirem de 

padrinhos/madrinhas em outras paróquias. Por 

favor verifiquem se estão realmente registados 

na nossa paróquia. O pároco pede que estejam 

registrados e ativos (participantes da Missa e 

usarem os envelopes de oferta, para podermos 

comprovar que frequentam a Missa) por pelo 

menos 3 meses antes de pedirem cartas de 

recomendação ou comprovantes. Para servirem 

de padrinho/madrinha devem ter recebido os 

Sacramentos de Iniciação. Se são casados 

devem ter sido casados na Igreja Católica.  

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

Terço da Divina Misericórdia através do 
Zoom 

O Ministério de Evangelização está dirigindo o 
devocional do terço da Divina Misericórdia em 
Inglês todos os Domingos as 3:00PM através do 
Zoom pela internet. O link é enviado por email 
através do flocknote todos os Domingos pela 
manhã. Todos estão convidados a participar e 
de mandarem as vossas intenções. Poderão 
contactar o Ministério de Evangelização para 
mais informações através do email: 
corpuschristievm@gmail.com.  
 
 

Por favor consultem o nosso site paroquial 
para obter avisos e informações atualizadas 
em Inglês e Português através do endereço:  
https://corpuschristisouthriver.org/  

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

PROGRAMA DE CATEQUESE 2020/2021 

Cada criança ou jovem que pretende 

participar no programa de catequese este 

ano, deverá preencher o novo formulário até 

dia 30 de Agosto, 2020. Os formulários para 

registar as crianças e jovens na catequese, se 

encontram nas entradas da Igreja. O pagamento 

deve ser feito ao mesmo tempo e os cheques 

devem ser dirigidos a Corpus Christi Church.   

A catequese terá lugar todos os Sábados no 

salão da Igreja. Classes do primeiro até ao 

quarto ano (1-4) terão lugar das 9:30AM- 

10:30AM. Classes do quarto ano até o oitavo- 

(4-8) terão lugar das 11:00AM- 12:00PM.  

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

Memorialização de Bancos da Igreja –  

Ainda estamos aceitando ofertas para quem 

estiver interessado em ajudar na despesa de 

renovação das joelheiras e bancos da igreja, 

poderão faze-lo em memória de um ente querido 

falecido ou em nome de sua família. A oferta é 

$500.00 (poderá fazer pagamentos parcelados). 

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

Intenção do Papa Francisco para Agosto 

2020 

Intenção de oração universal: O mundo do 

mar. Rezemos por todas as pessoas que 

trabalham e vivem do mar, entre elas os 

marinheiros, os pescadores e suas famílias. 

 

 

 

mailto:corpuschristievm@gmail.com
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INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 22 de Agosto- 
Fernando Clemente 
+Domingo 23 de Agosto- 
Maria Albina Moreira e 
rezemos por Manuel Martins 
+Quarta-feira 26 de Agosto- 
Anthony Pereira 
+Sábado 29 de Agosto- Abel 
Gonçalves Dantas  
+Domingo 30 de Agosto- João 
Laranjeiro e rezemos por José 
Seixeiro 
--------------------------------------------------------------- 

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. 
---------------------------------------------------------------

Agradecemos a todos os que estão enviando o 

dízimo/ofertório para o escritório paroquial durante 

este período difícil, pelo correio, ou pelo site de 

Doação à Paróquia -Online Giving- que disponibiliza 

aos seus paroquianos a oportunidade de usar a 

Transferência Eletrônica de Fundos (um método 

alternativo para dar o dízimo), ou deixado na caixa 

de correio do escritório! Que Deus vos recompense.  

 

QUARTO DOMINGO DO MÊS VOCACIONAL – 
VOCAÇÃO  DOS CRISTÃOS LEIGOS     
Neste quarto domingo do mês vocacional no Brasil, 
celebramos com alegria, a vocação de todos os 
cristãos leigos, chamados a ser sal da terra e luz do 
mundo. A vocação laical é vivida pelos fiéis que 
atuam na Igreja nos diversos serviços e pastorais. 
Pelo Batismo, são chamados a exercerem a missão 
de povo de Deus, a viver o seguimento de Jesus 
Cristo na realidade cotidiana, sendo chamados a 
testemunhar a beleza do Evangelho, a ser sal da terra 
e luz do mundo na sua realidade familiar e social, 
vivendo com fé.  
Por sua realidade de batizados, todos os leigos não 
apenas estão na Igreja, mas são Igreja, são parte do 
corpo que tem Cristo por cabeça, assim como os 
clérigos. Como tais, estão também chamados a ser 
discípulos missionários, participantes da missão da 
Igreja de anunciar o Evangelho a todas as nações. E 
para isso eles precisam continuamente experimentar 
e renovar o seu encontro verdadeiro com Jesus, a fim 
de anunciá-lo em primeira pessoa. Isso acontece por 
meio de uma vida de oração intensa, onde se 
saboreia a mensagem de Jesus e se experimenta a 
sua graça sempre presente. 
Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de 
Deus a participar ativamente da Igreja e do Reino, 
contribuindo para a caminhada e o crescimento das 
comunidades rumo a Pátria Celeste. Assumir esta 
vocação é doar-se pelo Evangelho e estar junto a 
Cristo em sua missão de salvação e redenção. 
Nos anos em que o mês de agosto possui cinco 

domingos, a Igreja celebra neste dia o ministério do 

catequista. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 15 e 16 de Agosto 2020 
Coleta: $2,452.00 e pelo correio: $1,006.00 
Coleta do Dia de Assunção: $693.00 
Ofertório para os Missionários da Quénia: 
$1,617.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
 

 



 


