
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.- (Nos meses de Julho e 
Agosto o escritório está fechado).  
--------------------------------------------------------------------- 
O Ministério de Catequese.  
Uma das figuras mais importantes na vida de todos 
os dias de nossas paróquias e dioceses é, 
certamente, a do catequista. 
Alguns leigos sentem-se chamados interiormente 
por Deus, a assumirem tarefa de catequistas. A Igreja 
suscita e distingue esta vocação divina, e lhe confere 
a missão de catequizar. Desta forma, o Senhor Jesus, 
mestre e formador dos discípulos, convida homens e 
mulheres de uma maneira especial, a segui-lo. Este 
chamado pessoal de Jesus Cristo e a relação com ele 
são o verdadeiro motor da ação do catequista. O 
catequista precisa ter vocação para esse ministério, 
ele é chamado e convocado; não se trata apenas do 
ministério do catequista de crianças em vista do 
sacramentos, mas também de adultos na preparação 
para que seus filhos recebam o Baptismo, 
catecúmenos, etc. Além de pessoas consagradas na 
vida religiosa, os leigos catequistas vivendo no 
coração da família, são pessoas mais habilitadas a 
serem formadores da fé. Na nossa comunidade 
estamos sempre precisando de catequistas. Se 
houver alguém que se sente chamado a servir a 
Igreja de Deus como catequista, por favor dirija-se 
aos coordenadores da catequese ou a qualquer 
catequista ou escritório paroquial. 
--------------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco para Agosto: 
Pela evangelização: Para que as famílias, graças a 
uma vida de oração e de amor, se tornem cada vez 
mais “laboratórios de humanização”. 
 

FESTA ANUAL DOS IMIGRANTES  

A Missa em honra de Nossa Senhora da Boa Hora e 

dos Imigrantes será celebrada no domingo dia 01 de 

Setembro, 2019 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! 

--------------------------------------------------------------------- 
CATEQUESE 
A catequese esta’ prevista começar no fim-de-
semana do dia 12 de Outubro, 2019.  
Os registos para a Catequese terão início no Sábado 

dia 7 de Setembro a partir das 8:00 AM todas as 

crianças que andaram no ano anterior devem se 

registar novamente. As crianças que veem pela 

primeira vez devem completar seis anos de idade 

ate’ ao fim do ano corrente e devem trazer certidão 

de nascimento e do Baptismo.  

Se houver alguma criança que não ainda não tem o 
Batismo, poderá participar da catequese mas devera 
ser batizada antes de fazer a primeira comunhão. ---
---------------------------------------------------------------------
MISSALETES DA MISSA 
Estamos trabalhando com outras comunidades de 
língua Portuguesa para que haja missaletes para 
acompanharmos as nossas liturgias 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. 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 24 de Agosto- 
Euclides Mirassol e pais e 
rezemos por Lucinda 
Barbosa de Sousa e marido 
+Domingo 25 de Agosto- 
Manuel Martins 
+Quarta-feira 28 de Agosto- 
(não há intenção marcada) 
+Sábado 31 de Agosto- 
Albano Martins Costa e 
família 
+Domingo 01 de Setembro- (Missa celebrada no 
clube) - Jorsino Zarco pais e sogros e rezemos por 
Cecília Luz 
--------------------------------------------------------------------- 
Horários de Missas em Latim, Confissões e 
Devoções 
Agora também há Missa em Latim nas quartas-feiras 
as 6:15 PM. Todas as últimas quartas-feiras do mês 
haverá Confissões das 5-5:30 PM, a Unção dos 
Enfermos as’ 5:45 PM e novena do Espirito Santo 
antes da Missa em Latim. 
Nas primeiras sextas-feiras de cada mês há Adoração 
do Santíssimo Sacramento às 3:00PM, confissões 6-
6:30PM, e a novena/Bênção do Santíssimo 
Sacramento as’ 6:45PM. A Missa em Latim segue às 
7:00 PM.  
Todos os primeiros sábados de cada mês haverá 
confissões às 11:15- 11:30 AM e Missa em Latim ao 
meio dia. 
--------------------------------------------------------------------- 
FESTA DE OUTONO (FESTA JUNINA NO BRASIL) 
Este ano a festa anual do Outono promovida pela 
nossa comunidade Brasileira acontecera’ no Sábado 
dia 5 de Outubro, 2019 a partir das 6:00 PM no salão 
da Igreja de Corpus Christi.  
Como sempre, esta festa e’ um evento divertido e 
também um modo de angariar fundos para a nossa 
paróquia. Maiores detalhes virão nos próximos 
boletins. Convidem amigos e familiares!  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 17 e 18 de Agosto 2019 
Coleta: $4,329.00 Pelo correio: $1,097.00  
Ofertório das Missas de Assunção: $1,236.00 

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. Os catequistas são, por vocação e 
missão, os grandes promovedores da fé na 
comunidade cristã, preparando crianças, jovens e 
adultos não só para os sacramentos, mas também 
para darem testemunho de Cristo e do Evangelho no 
mundo. 
É importante que, diante da grande 
responsabilidade de vida na fé exercida pelo 
catequista, seja favorecida a constante formação 
humana e cristã, que propicie coerência entre 
anúncio e vivência da Palavra de Deus. No dia do 
catequista, a comunidade é convidada a renovar seu 
compromisso missionário diante da Igreja e de todo 
o povo. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


