
Para qualquer informação 

por favor contacte o 

escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

 

 

 

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

A nossa paróquia está precisando de Catequistas 

para catequizar as nossas crianças e Jovens em 

Inglês ou Português. Se puder doar um pouco do seu 

tempo 1 ou 2 vezes por mês, por favor ligue para o 

escritório paroquial ou dirija-se aos coordenadores 

da Catequese ou Padre, para fazer parte deste 

Ministério tão gratificante.  

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.  

RECOMEÇO DE MISSAS DENTRO DA IGREJA 

O esquema das Missas durante esta fase:  

Sábados- Missa Vespertina- 5:00PM em Inglês na 

Igreja e televisada ao mesmo tempo, e 7:00PM em 

Português em frente a gruta, por favor tragam de 

casa a sua cadeira transportável. Se o tempo não 

estiver bom será dentro da Igreja.   

Domingos- 8:00 AM em Inglês (lá fora se o tempo 

estiver bom), 10:00 AM dentro da Igreja em Inglês.  

O horário da nossa Missa do domingo em Português 

foi mudada para 11:45 AM para haver tempo de 

desinfetar a Igreja depois da Missa das 10:00AM.  

Missa em Latim- 3:00PM dentro da Igreja e a ultima 

Missa Dominical em Inglês- 5:00 PM dentro da Igreja.  

Somente a entrada principal da Igreja estará aberta 

para as Missas dos fins-de-semana.  

O esquema de Missas da semana não mudou. As 

nossas Missas na quarta-feira às 7:30PM e 

primeiras sextas-feiras do mês as 8:00PM. 

As pessoas devem continuar a usar as máscaras 

dentro da Igreja e desinfetarem as mãos antes de 

entrar na Igreja.  

Para as pessoas mais vulneráveis de saúde ou idade, 

poderão ficar em casa e participar das Missas 

através da televisão ou internet durante esta fase.  

Confissões em Inglês- Sábados 3:30PM-4:30PM em 

frente da Gruta se o tempo não estiver bom, as 

confissões terão lugar dentro do salão da Igreja, e 

também nas quartas-feiras: 5PM-5:45PM. Primeiros 

Sábados do mês: 8:30AM. 

Para confissões em Português, por favor procurem 

o Padre Roberto.    

--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 20 e 21 de Junho 2020 
Coleta: $3,962.00 e pelo correio: $1,217.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 27 de Junho- 
Joaquina de Jesus, esposo e 
filho e Anthony Pereira 
+Domingo 28 de Junho- João 
Laranjeiro e Rosa de Jesus 
Pinha 
+Quarta-feira 01 de Julho- ---- 
+1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus 
+Sábado 04 de Julho- João 
Grego e Jacinta Agapito e 
esposo  
+Domingo 05 de Junho- António Costa Lucas e José 
Seixeiro 
--------------------------------------------------------------------- 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 03 de Julho é a primeira sexta-feira 
do mês e o nosso grupo do Apostolado Sagrado 
Coração de Jesus normalmente tem o seu encontro 
de oração as 7:30 PM. Tambem haverá a Missa em 
Português as 8:00 PM como é de costume, e a seguir 
a Missa haverá a Adoração do Santíssimo 
Sacramento. Todos estão convidados a fazer parte 
desta bonita e importante devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus que tanto nos ama! 
Nas primeiras sextas-feiras de cada mês na nossa 
paróquia há Adoração do Santíssimo Sacramento a 
partir das 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.  
Sábado 04 de Julho é o primeiro Sábado do mês e 
haverá Missa as 9:00 AM em Latim com Confissões 
as 8:30AM antes da Missa.  
--------------------------------------------------------------------- 
SACRAMENTOS 
Já podemos recomeçar a fazer marcações de 
Baptismos e casamentos. Por favor ligue para o 
escritório para remarcar algum Baptismo que foi 
cancelado por causa do confinamento devido a 
pandemia do Corona Vírus.   
--------------------------------------------------------------------- 
Convidamos a todos para virem rezar o terço as 
11:15 AM no próximo domingo dia 12 de Julho, 
juntamente com os membros da Irmandade de 
Fátima.   
 
 

AJUDA PARA OS MAIS IDOSOS  
O Ministério de Evangelização está oferecendo ajuda 
aos nossos idosos que não tem familiares por perto 
e que necessitam de alguém para ir buscar comidas, 
ou mercearia aos mercados. Quem souber de 
alguém que precisa de algum tipo de ajuda, ou até 
mesmo de algum telefonema para falar um pouco, 
ou de pedidos de oração, por favor contacte o 
Ministério de Evangelização pelo email: 
corpuschristievm@gmail.com ou telefone para o 
escritório paroquial e deixe a sua mensagem com o 
seu número de telefone. 
--------------------------------------------------------------------- 
CUIDADORES DO JARDIM PAROQUIAL  
A nossa Igreja de Corpus Christi tem jardins muito 
bonitos com plantas e flores ao redor de toda a 
propriedade. Para manter esta bonita aparência ao 
redor da Igreja, estamos a precisar de voluntários 
para cuidar e manter os jardins. Poderão escolher a 
parte do jardim ou a estacão do Rosário no 
estacionamento principal, que gostaria de cuidar. Se 
houver alguém interessado de ajudar a nossa 
paróquia na manutenção dos jardins, por favor 
contacte a Eliana: 732-770-8245 ou Eileen 
Swenticky: xspanishx123@aol.com  
--------------------------------------------------------------------- 
Agradecemos a todos os que estão enviando o 

dízimo/ofertório para o escritório paroquial 

durante este período, 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!  

--------------------------------------------------------------------- 
 
Intenção do Papa Francisco para Junho 2020 
 
Intenção de oração pela evangelização: O caminho 
do coração. 
Rezemos para que aqueles que sofrem encontrem 
caminhos de vida, deixando‐se tocar pelo Coração de 
Jesus. 
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