
 
As nossas intenções de Missas que estavam 
marcadas, são rezadas em privado pelo Pe. Roberto. 
O Pe. Damião também faz o mesmo com as 
intenções das Missas em Inglês até tudo se 
normalizar. Dai Senhor o eterno descanso a todos os 
nossos entes queridos! Amem.   
--------------------------------------------------------------------- 

A Igreja Corpus Christi Está Aberta Para Oração 

A nossa Igreja Corpus Christi está aberta todos os 

dias das 6:00AM-7:30PM para quem quiser orar em 

particular. A porta do lado da Igreja estará aberta. 

Aos Sábados das 3:30 PM- 5:00 PM está fechada 

durante a transmissão da Missa.  

Aqueles que têm acesso à internet poderão 

consultar o nosso site paroquial para mais 

informações também em Inglês:  

https://corpuschristisouthriver.org/  

Por favor avisem uns aos outros dos anúncios mais 

importantes, porque nem todos usam as redes 

sociais.   

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

Intenção do Papa Francisco paro o mês de Maio 
 
Pelos diáconos (Pela Evangelização) 
 
Rezemos para que os diáconos, fiéis ao serviço da 
Palavra e dos pobres, sejam um sinal vivificante 
para toda a Igreja. 
 

Celebração Da Santa Missa Ao Ar Livre No 

Estacionamento Da Igreja Corpus Christi 

No passado Domingo, 24 de Maio, começámos a 

celebrar a Missa na gruta de Nossa Senhora de 

Lourdes com os paroquianos dentro dos seus carros. 

A Santa Comunhão também foi distribuída com os 

paroquianos dentro de seus carros.  

Continuaremos com este modo de celebração de 

Missa todos os Domingos às 8:00 AM juntamente 

com a transmissão da Missa aos Sábados as 4:00 PM 

até podermos celebrar Missa dento da Igreja.  

Avisaremos pelos meios de comunicação quando 

teremos as Missas em Português também.  

O nosso Bispo, juntamente com as autoridades civis, 

ainda estão a estudar o melhor modo de 

recomeçarmos a prestar culto dentro das Igrejas, 

perante a situação que estamos enfrentando 

durante esta pandemia de Covid-19. 

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

A REZA DO TERÇO 
Por favor informem o escritório paroquial se 
quiserem formar um grupo para a reza do terço em 
Português ao redor do estacionamento principal da 
Igreja. Poderão deixar mensagem pelo número 732-
254-1800 ext. 15. As pessoas poderão se encontrar a 
uma hora favorável para rezar, não esquecendo o 
uso das mascaras. Como sabemos, a Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima pediu para rezarmos o terço 
todos os dias!  
-------------------------------------------------------------------- 

Gostaríamos de ter a possibilidade de comunicarmo-

nos com os nossos paroquianos também através de 

email, porque nem todos usam internet ou 

facebook. Pedimos a todos os que puderem de nos 

mandarem o vosso endereço de correio eletrónico 

para corpuschristisouthriver@yahoo.com para 

podermos manter comunicação durante esta 

pandemia.  

 

 

https://corpuschristisouthriver.org/
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O nosso Grupo de Apoio Social está recolhendo 

ofertas monetárias para terem a possibilidade de 

entregarem alguns certificados do Shop-Rite às 

famílias que mais necessitam. Alguns dos membros 

estarão dentro da Igreja nos segundos sábados de 

cada mês, a partir do meio-dia até á 1:00 da tarde, 

para receber qualquer doação monetária. Também 

poderão enviar pelo correio, diretamente para o 

escritório da paróquia com a designação: Apoio 

Social (Portuguese). Agradecemos aqueles que 

doaram até agora. 

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O BANCO 

ALIMENTAR na 55 Reid St. em South River 

(Despensa de Alimentos Para os Necessitados). O 

banco de alimentos (Food Bank) -está aberto aos 

residentes de South River que estão com 

necessidade de assistência. Os horários de 

distribuição de alimentos: 10 AM ao meio-dia, cada 

quarta-feira e os dois primeiros Sábados do mês. ID 

(identificação) e prova atual da residência de South 

River são obrigatórios. De de acordo com as 

diretrizes, distanciamento social devem ser usadas. 

As sacas são pré-embaladas pelos voluntários do 

banco de alimentos e distribuídos fora do banco.  

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

 

 

A Preparação Para Pentecostes 
Apesar de se encontrarem nesse estado de espírito, a 

graça divina ia trabalhando suas almas. 

Imediatamente antes da Ascensão, Jesus havia 

ordenado aos Apóstolos que não se afastassem de 

Jerusalém, pois dentro de poucos dias seriam 

batizados no Espírito Santo. Voltaram, então, para a 

Cidade Santa, e subiram ao andar superior do 

Cenáculo: “Todos eles perseveravam unanimemente 

na oração, juntamente com as mulheres, entre elas 

Maria, Mãe de Jesus, e os irmãos dele” (At 1, 14). 

Conta a Sagrada Escritura que em certo momento São 

Pedro propôs que se escolhesse alguém para substituir 

Judas, e “deitaram sorte e caiu a sorte em Matias” (At 

1, 26). Nesta passagem temos um dos pontos que é 

oportuno reter: a posição de São Pedro, que já 

claramente age como Papa. 

Vemos também como os Apóstolos conheciam o 

valor da oração. Por meio dela se preparavam para 

receber o Espírito Santo. E “perseveraram 

unanimemente”, ou seja, estavam concordes e, além 

disso, estavam juntos, porque a oração de vários 

unidos pelo amor de Jesus Cristo e em função d’Ele 

tem esta promessa: “Onde dois ou três estão reunidos 

em meu nome, aí estou Eu no meio deles” (Mt 18, 

20). 

Estavam recolhidos, modo excelente de preparação 

para grandes acontecimentos. O próprio Jesus passara 

quarenta dias no deserto, antes de iniciar sua vida 

pública. Embora não se possa dizer que os Apóstolos 

estivessem melhores do que antes, haviam tomado, 

assim, uma atitude sapiencial. A graça de Pentecostes 

será, de algum modo, o desabrochar de uma flor, cuja 

semente vinha germinando em suas almas. Quer 

dizer, apesar de essa graça ter sido gratuita, uma 

iniciativa de Deus, eles, em certa medida, prepararam 

o caminho para ela. 

Por fim chegamos a um ponto fundamental: oravam 

com Maria. Eis a condição indispensável para receber 

as graças do Espírito Santo. Como Esposa d’Ele, 

Nossa Senhora deve Lhe ter pedido que descesse 

sobre os Apóstolos. Reunindo-se com a Santíssima 

Virgem, eles obtiveram graças que liberaram suas 

almas dos últimos obstáculos para se beneficiarem 

com Pentecostes.  
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