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

linha 15 em Português. 
 

 

 

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

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. 

PARABÉNS E AGRADECIMENTO 
 
Parabéns a todas as crianças que 
receberam o sacramento da Primeira 
Comunhão/Eucaristia durante este mês de 
Agosto. Por favor mantenhamos todas 
elas/eles em nossas orações. Que o Bom 
Jesus as abençoe!  
Os nomes das crianças serão publicados 
num boletim de Setembro.  
Tambem queremos agradecer as 
catequistas que ajudaram a preparar as 
nossas crianças. O nosso muito obrigado 
e que Deus vos recompense por toda a 
vossa dedicação!  
---------------------------------------------------------- 
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.  
--------------------------------------------------------------- 

AGOSTO, MÊS VOCACIONAL 
No Brasil, cada domingo de Agosto é reservado 
para a reflexão e celebração de uma 
determinada vocação: 
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. 

mailto:corpuschristievm@gmail.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 29 de Agosto- 
Abel Gonçalves Dantas 
+Domingo 30 de Agosto- 
João Laranjeiro e 
rezemos por José 
Seixeiro e João Carola 
+Quarta-feira 02 de 
Setembro- Artur Dantas e 
esposa 
+Sábado 05 de Setembro- 
João Grego 
+Domingo 06 de Setembro- António Costa 
Lucas e Maria Carmo Silva Varão, e rezemos 
por Zulmira Louro, Manuel Lucas Novo pais 
e sogros, e intenções dos membros do 
Apostolado do Sagrado Coração de Jesus 

--------------------------------------------------------------- 
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/ 
--------------------------------------------------------------- 

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. 

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

 

Data para o Sacramento da Confirmação/Crisma  

Cartas com informações e datas importantes 

para os Jovens que irão receber o Sacramento 

da Confirmação este ano, foram enviadas pelo 

correio na semana passada. Se houver alguém 

que não recebeu uma carta, por favor ligue para 

o escritório paroquial. 

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

Madre Teresa de Calcutá foi, para muitos, a 

maior missionária do século XX. Fundadora da 

congregação religiosa Missionárias da 

Caridade, esta freira caridosa de ar frágil, 

nascida em Skopje, na Macedónia do Norte, 

foi beatificada em 2003 pelo papa João Paulo II 

e canonizada em 2016 pelo papa Francisco.  

22 anos após a sua morte, a 5 de setembro de 

1997, muitos ainda a consideram um modelo a 

seguir. Exemplo de bondade e dedicação aos 

outros, a freira missionária foi a vencedora do 

Prémio Nobel da Paz em 1979, há precisamente 

40 anos. 

Algumas de suas frases de reflexão:  
*Não sou nada; sou apenas um instrumento, um 
pequeno lápis nas mãos do Senhor, com o qual Ele 
escreve aquilo que deseja. Por mais imperfeitos 
que sejamos, Ele escreve magnificamente. 
 
*Espalhe amor onde quer que vá. Nunca deixe 
ninguém vir a si sem o deixar mais feliz 
 
*Nem todos nós podemos fazer grandes coisas. 
Mas podemos fazer pequenas coisas com muito 
amor. 
 
*Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não 
é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria 
menor se lhe faltasse uma gota. 
 
Santa Madre Teresa de Calcuta, rogai por nós!  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 22 e 23 de Agosto 2020 
Coleta: $2,927.00 e pelo correio: $1,032.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


 

 
 
 

 


