
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- (o escritório estará fechado as’ sextas-

feiras ate 31 de Agosto-horário do verão- nesse caso 

atendimento em Português será nas quintas-feiras 

ao invés das sextas-feiras). 

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

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 grupo de Jovens. 

Grupo de Jovens: O nosso grupo de Jovens “Pedras 
Vivas” existe desde 1996 e aceita todos os jovens que 
receberam o Sacramento da Confirmação. Têm 
reuniões 2 vezes cada mês de Setembro a Junho. Os 
Jovens são responsáveis pela organização da liturgia 
de cada 4º Domingo de cada mês onde também 
participam nas leituras e a fazer as coletas do 
ofertório da Missa. Os Jovens participam de vários 
eventos sociais durante o ano e prestam ajuda na 
comunidade como visitar os Asilos (lar) de idosos, 
servir a comida durante festas de angariação de 
fundos para a paróquia, ajudam na programação de 
homenagem no Dia das Mães e dos Pais, fazem uma 
bonita representação durante a Quaresma na Via 
Sacra, etc. Convidamos a todos os Jovens a partir dos 
14 anos a juntarem-se ao grupo. 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

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. 
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 25 de Agosto- 
Manuel António Araújo e 
esposa 
+Domingo 26 de Agosto- 
Anthony Pereira e rezemos 
por Armando Alves e 
família  
+Quarta-feira 29 de Agosto- 
Jorge Zarco, pais e sogros 
+Sábado 01 de Setembro- 
João Carola  
+Domingo 02 de Setembro-João Laranjeiro e 
rezemos por Armando Alves e família   
--------------------------------------------------------------------- 
*** Ainda temos algumas vagas para marcar 
intenções de Missas para este ano. Por favor ligue 
para o escritório paroquial, para o número indicado 
na primeira página em Português no nosso boletim, 
se precisar marcar intenções.  
---------------------------------------------------------------------
O WEBSITE DA NOSSA PAROQUIA: 
Para obter mais informações em Inglês e Português 
sobre os acontecimentos na nossa paróquia, 
também podemos consultar o website pelo internet. 
Um dos critérios para sermos membros registrados e 
ativos da Igreja Corpus Christi, e’ de contribuirmos 
para as despesas da paróquia. Através deste website 
também temos possibilidade de fazer as nossas 
contribuições do dízimo se preferirmos não usar os 
envelopes.    
http://corpuschristisouthriver.org/pt/ 
--------------------------------------------------------------------- 
- South River Food Bank (para os carentes) no 
endereço: 98 Jackson Street, South River:  # 732-
238-3020.   
- A partir do dia 19 de Agosto ate’ dia 9 de Setembro  
estarão recolhendo comidas para os pequenos 
almoços, (cereais, farinhas para panquecas, sucos 
não pereciveis, etc.)  Podemos deixar as comidas no 
1º e 2º Sábado de cada mês das 10:00AM-12:30PM 
ou qualquer terça-feira ou quarta-feira das 10AM-
12:30PM.    
--------------------------------------------------------------------  
Intenção do Papa Francisco para o mês de Agosto: 
Universal: As famílias, um tesouro 
Para que as grandes escolhas económicas e políticas 
protejam a família como um tesouro da humanidade. 

FESTA ANUAL DOS IMIGRANTES  
A Missa em honra de Nossa Senhora da Boa Hora e 
dos Imigrantes será celebrada no domingo dia 02 de 
Setembro, 2018 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! 
---------------------------------------------------------------------------- 

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. 

--------------------------------------------------------------- 
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). Visitemos 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 18 e 19 de Agosto 2018 
Coleta: $4,367.00  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/

