
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. 
---------------------------------------------------------------------
GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE 
Neste boletim destacaremos o Ministério de 
Coroinha. 
Ser coroinha é algo muito importante, pois se presta 
um serviço à Igreja, ao sacerdote e, principalmente, 
a Deus. O coroinha ou a coroinha ajudam o padre a 
celebrar a missa e outras cerimônias da igreja, em 
toda a sua liturgia.  
Desde uma tenra idade estes adolescentes são 
convidados a doar tempo da sua vida em 
testemunhar Jesus Cristo e viver em intimidade com 
Ele no serviço ao altar, nas celebrações eucarísticas. 
São convidados a dar testemunho da sua missão 
também na família, na escola, no grupo de 
catequese e assim por diante. 
As tarefas de um Coroinha ou de um Acolito  podem 
ir desde a correta preparação do altar, ao correto 
manuseamento do missal romano, todo o trabalho a 
realizar na credência, recepção das oferendas, etc. e 
também - em celebrações mais solenes – o 
manuseamento do turíbulo, o transporte da Cruz, 
das velas e do Evangelho ou todas as demais tarefas 
que ‘aparecem ocasionalmente’ devido o tempo 
Litúrgico que se vive. O coroinha deve conhecer a 
santa missa, parte por parte, os lugares da igreja, os 
livros sagrados, os utensílios usados na celebração, 
as vestes litúrgicas, e seguir o que a igreja ensina. 
Do coroinha exige-se piedade, postura, respeito para 
com os ministérios. Ser coroinha exige 
responsabilidade, e devem assumir com amor, este 
serviço a Cristo e sua Igreja.  
Seja evangelizador, convide seus colegas a servir de 
Coroinha! 
 

AGRADECIMENTO 
Agradecemos a todos os que participaram da bonita 
liturgia e procissão da Solenidade do Corpo de Deus. 
Agradecemos também as pessoas que prepararam 
os altares a’ volta da Igreja para a procissão, e as 
crianças que participaram.  
Agradecemos também a todos os que participaram 
da Festa que normalmente e’ realizada no Domingo 
de Ramos. Mesmo com o número reduzido de 
pessoas, a festa foi bastante animada. Obrigado a 
todos os que trabalharam e doaram do seu tempo 
para que esta festa se realizasse. Que Deus vos 
abençoe.   
---------------------------------------------------------------------   
Horários de Missas em Latim, Confissões e 
Devoções 
A partir de 3 de Julho, o Pe. Damião ira’ oferecer 
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 as’ 3:00PM, confissões 6-
6:30PM, e a novena/Bênção do Santíssimo 
Sacramento as’ 6:45PM. A Missa em Latim segue as’ 
7:00 PM.  
Todos os primeiros sábados de cada mês haverá 
confissões as’ 11:15- 11:45 AM e Missa em Latim ao 
meio dia. 
---------------------------------------------------------------------

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. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 29 de Junho- Albano 
Martins Costa e família e 
rezemos por Lucinda Barbosa 
de Sousa e marido 
+Domingo 30 de Junho - 
Manuel Simões Xiu e 
rezemos por Marcos Restani -
7º Dia 
+Quarta-feira 03 de Julho- 
Não haverá Missa    
 1ª Sexta-feira – Não haverá Missa 
+Sábado 06 de Julho- João Laranjeiro 
+Domingo 07 de Julho- João Paulo Silva e rezemos por 
Cecília Luz 
----------------------------------------------------------------------------

ENVELOPES DE OFERTORIO e TRANSFERÊNCIAS 

ELECTRONICAS 

Queremos lembrar que os envelopes de ofertório 
deverão ser usados para podermos comprovar que 
frequentam a Missa e que são membros ativos da 
Igreja. Tambem podemos usar o sistema Parish 
Giving através da internet para transferências 
eletrónicas através do website da paróquia:  
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.  
--------------------------------------------------------------------- 

A Missa semanal na quinta-feira dia 4 de Julho será 

celebrada as 9:00 AM em Inglês ao ar livre. 

Desejamos a todos um bom feriado.   

 

AGRADECIMENTO! 

O Diácono Kevin agradece de coração mais uma vez 

a todos os que participaram na sua ordenação 

Diaconal na Catedral de Metuchen no Sábado dia 15 

de Junho, e a todos os que participaram na sua 

primeira Missa como Diácono na nossa Igreja de 

Corpus Christi. Tambem agradece de modo especial 

todo o apoio, generosidade e carinho de todos, e 

pede que o mantenhamos nas nossas orações! Que 

Deus abençoe a nossa família paroquial!  

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

HORÁRIOS DE VERÃO NO ESCRITÓRIO PAROQUIAL  

A partir do dia 05 de Julho ate’ dia 30 de Agosto, o 

escritorio paroquial estara’ fechado nas sextas-

feiras. Assistência em Português sera’ nas segundas-

feiras e quartas-feiras das 9AM-3PM. Em Setembro 

os horarios e dias voltaram para os horarios e dias 

habituais.  

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

O Convite para o 75º Aniversario da nossa Paroquia 

de Corpus Christi esta’ no boletim na página em 

Inglês. Quem estiver interessado em participar, por 

favor preencha e coloque no cesto do ofertório ou 

no escritório paroquial.  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, &Tesouro 
Ofertório de 22 e 23 de Junho 2019 
Coleta: $5,443.00 + $881.00 pelo correio 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 

sacrifício! 
---------------------------------------------------------------------------- 

Durante os meses do Verão muitos de nos’ viajamos 

para passar férias muito merecidas. No entanto a 

nossa paróquia continuara’ precisando do nosso 

apoio financeiro. Por favor não deixamos de fazer a 

nossa contribuição para a manutenção da paróquia. 

Obrigado!  

 

 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


