
Para atendimento em 

Português, por favor ligue 

para o escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

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

Horários de atendimento 

no escritório paroquial até 

o final do verão: 

Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até 

às quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM  

Atendimento em Português: terças-feiras das 

9:30AM-3:30PM e quintas-feiras- mais ou 

menos das 11:00AM-2:00PM.  

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

Reza Do Terço Em Inglês Durante O Verão  

O grupo do terço das mulheres da comunidade 

Americana - (Altar Rosary Society) estará 

rezando o terço aos domingos durante os meses 

de Junho, Julho, e Agosto ás 9:15 AM em frente 

á gruta da Nossa Senhora de Lourdes lá fora. Se 

chover, a reza do terço terá lugar dentro da 

Igreja.  

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

CATEQUESE 

As matrículas/ registros para a catequese para o 

ano de 2021-2022 já começaram e irão 

continuar até dia 1 de Agosto, 2021. Por favor 

preenchem os formulários de registros que se 

encontram na internet através do nosso site 

paroquial: www.corpuschristisouthriver.org.  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 19 e 20 de Junho 2021 
Coleta: $4,622.00 + pelo correio: $1,097.00 
Pela internet: $1,349.87 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

 
Adoração ao Santíssimo Sacramento 
Primeira Sexta-feira do mês- 2 de Julho, 2021  
3:00pm-6:45pm, Bênção  
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
7:00PM Missa em Latim 
Todos os primeiros sábados de cada mês há 
confissões às 11:00- 11:30 AM e Missa em 
Latim ao meio dia. 

 
Vacation Bible Camp - 

Acampamento de Férias Bíblico 
Junte-se a nós neste verão! 
Todas as crianças a partir de 7 anos 
Datas: 4, 11, 18 e 25 de agosto 
Horário: 9:00 AM 
Local: Salão da Igreja Corpus Christi  
Taxa de inscrição: $ 10 / criança 
O tema da VBS deste verão se concentrará no Projeto 
Água Limpa das Crianças, do Filter of Hope. 
As crianças vão se divertir jogando, assistindo a 
vídeos, fazendo trabalhos manuais enquanto 
aprendem como ajudar as pessoas afetadas pela 
crise da água, e entender o Evangelho. 
Para perguntas, por favor, contate o Ministério de 
Evangelização Infantil CC @ 732-770-8245 ou 
corpuschristievm@gmail.com. 
Para se inscrever: 
https://forms.gle/xM4yf5tNGdVjeMU37 ou visite o 
site da paróquia: 
https://corpuschristisouthriver.org/parish-
ministries/vacation-bible-camp-2021/  
--------------------------------------------------------------------- 

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, é 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/ 

http://www.corpuschristisouthriver.org/
https://corpuschristisouthriver.org/parish-ministries/vacation-bible-camp-2021/
https://corpuschristisouthriver.org/parish-ministries/vacation-bible-camp-2021/
http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 

+Sábado 26 de Junho- 
Sebastião da Silva 
+Domingo 27 de Junho- Maria 
do Rosário Gomes  
+Quarta-feira 30 de Junho- 
Rosa Pinha  
+Sábado 03 de Julho- ------ 
+Domingo 04 de Julho- Maria 
Pessoa Faneco 
 
---------------------------------------------------------------------- 

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). 

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

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

O escritório estará fechado ás sextas-feiras 
durante os meses de Julho e Agosto. 

PRESENÇA DO NOSSO BISPO JAMES NA 
NOSSA MISSA DOMINICAL 

 

No domingo dia 04 de Julho, 2021 o nosso Bispo 

James Checchio virá celebrar a Missa das 11:30 

AM na nossa Igreja de Corpus Christi. A Missa 

será bilingue (Português e Inglês).  

Vamos acolher o nosso Bispo calorosamente 

com a nossa presença. Convidamos a todos a 

participar desta Missa especial.  

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

TRANSFERÊNCIA DO PADRE ROBERTO DA SILVA  

Depois de quatro anos de serviço na nossa 

comunidade de língua Portuguesa, o 

Missionário Pe. Roberto foi transferido para 

outra paroquia. Queremos agradecer ao Pe. 

Roberto pelo seu lindo trabalho com a nossa 

comunidade de língua Portuguesa. 

Oferecemos-lhe as nossas orações para que 

Deus o acompanhe e o abençoe em sua nova 

Missão.  

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

Apelo Anual do Bispo 2021 

Transformado pelo Corpo e Sangue de Cristo e 
enviado em missão para acender um fogo no 

coração da Igreja 
Obrigado a todos que enviaram a vossa oferta 
ao Apelo Anual do Bispo 2021. Se ainda não se 
comprometeu/ofereceu, ainda há tempo de 
participar. Por favor envie a sua oferta para: 
Diocese of Metuchen, Bishop’s Annual Appeal, 
PO Box 4000, Metuchen, NJ 08840-4000 ou 
pode contribuir através da internet online para: 
www.diometuchen.org/BAA      
Até o momento, o Escritório de Desenvolvimento 
recebeu promissórios e ofertas no total de  
$ 25,558.25 (ofertas) de 162 paroquianos. Isso 
representa 77,4% da nossa meta de $33,000. 
--------------------------------------------------------------- 
Intenção pela Evangelização do Papa para o mês de 
junho de 2021: A beleza do matrimónio 
Rezemos pelos jovens que se preparam para o matrimónio 
com o apoio de uma comunidade cristã, para que cresçam 
no amor, com generosidade, fidelidade e paciência. 

http://www.diometuchen.org/BAA


 

 

 


