
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 
 
Somos todos convidados a participar e fazer parte 
dos vários Ministérios dentro da nossa paróquia, 
assim poderemos continuar a ser uma comunidade 
vibrante, mostrando o que há em nos’ de melhor 
para oferecer com a nossa diversidade e costumes 
diferentes. Neste boletim destacaremos o grupo da 
Irmandade de Fátima. 
 
A Irmandade de Fátima existe desde 1984 e 
actualmente conta com 18 membros activos. E’ um 
grupo importante para a divulgação da mensagem 
central de Nossa Senhora do Rosário de Fátima: 
Conversão, Penitencia, e oração. A Irmandade se 
reúne cada segundo domingo do mês antes da Missa 
as 11h para a reza do terço. A liturgia dessa Missa e’ 
coordenada pelos membros da Irmandade de 
Fátima, assim como as bonitas procissões de Maio e 
Outubro. Devemos honrar a Nossa Senhora como 
Mãe de Deus e que tanto nos ama! Quem se quiser 
inscrever como membro da Irmandade por favor 
entre em contacto com a Presidenta do grupo, Ceu’ 
Santos ou com a secretaria da Paroquia. Todos são 
convidados a ser membros da Irmandade de Nossa 
Senhora! 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Maio: 
Pela evangelização: Para que, através do empenho 
dos próprios membros, a Igreja na África seja 
fermento de unidade entre os povos, sinal de 
esperança para este continente. 
 

PROCISSÃO DAS VELAS 
A nossa procissão das velas terá lugar no dia 11 de 
Maio, 2019 às 8:15 da noite logo apos a Missa. Como é 
de costume, contamos com a presença de todas as 
crianças que fizeram a Primeira Comunhão e Profissão 
de Fé este ano para participarem na procissão. Haverá 
também uma confraternização no salão da Igreja 
depois da procissão. Todos estão convidados. 
Obrigado! 
--------------------------------------------------------------------- 
YARD-SALE/ FEIRA 
O Ministério de Evangelização estará aceitando ofertas 
de vários objetos (brinquedos, roupas de criança, coisas 
de casa, etc.) para venderem na Feira –Yard Sale- no 
Sábado 18 de Maio, (ou dia 25 de Maio em caso de mau 
tempo). As pessoas de contacto: Eliana Neyra- 732-770-
8245, Ann Marie Lento-732-589-1576, ou por email 
para: corpshritievm@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------- 
75º ANIVERSÁRIO DA PAROQUIA 
A nossa paróquia de Corpus Christi celebrará o nosso 
75º aniversário em 2019, concluindo com um jantar de 
gala em setembro. Para manter o custo dos ingressos 
para o jantar mais baixos, ofereceremos espaço 
publicitário em nosso livreto Memorial. Se você, ou 
alguém que você conhece, é proprietário de uma 
empresa, ou gostaria de colocar um anúncio pessoal, 
por favor consulte na internet na nossa página 
paroquial os custos de cada anúncio: 
https://www.southrivercorpuschristi.org ou ligue para 
o escritório. Agradecemos a vossa generosidade e 
apoio. 
--------------------------------------------------------------------- 

APELO ANUAL DO BISPO 
Com algumas semanas que restam na campanha do 
Apelo Anual do Bispo, atingimos 71% do nosso 
objetivo paroquial e juntos poderemos alcançar todo 
o nosso potencial nas próximas semanas. Todos os 
fundos arrecadados através do Apelo Anual do Bispo 
vão para os ministérios e programas para atender ao 
nosso povo, servir a nossa Igreja e tornar conhecidas 
as prioridades do Evangelho. 
Obrigado a todos que contribuíram. Se você ainda 
não participou, por favor considere fazê-lo. Você 
pode enviar a sua oferta para : Diocese de Metuchen, 
Apelo Anual do Bispo, PO Box 4000, Metuchen, NJ 
08840-4000 ou doar online no site da diocese: 
www.diometuchen.org/BAA. 

mailto:corpshritievm@gmail.com
http://www.southrivercorpuschristi.org/
http://www.diometuchen.org/BAA


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 04 de Maio- Jorsino 
Zarco pais e sogros 
+Domingo 05 de Maio - João 
Grego, Almas do Purgatório, 
e rezemos por Cecília Luz e 
António Costa Lucas 
+Quarta-feira 08 de Maio- 
Rogério Martins 
+Sábado 11 de Maio- Manuel 
Martins 
+Domingo 12 de Maio- João 
dos Santos Parracho e rezemos por Membros da 
Irmandade de Fátima, Sandro Feiteira, Manuel Lucas 
Novo, pais e sogros, e Maria Amelia Nunes 
------------------------------------------------------------------------ 

Carta da Diocese  
Caro Padre Breen, 
Tenho o prazer de informar que o Sr. Kevin O'Brien 
foi chamado pelo Reverendíssimo James F. Checchio, 
Bispo da Diocese de Metuchen, à Ordem do 
Diaconato. Ele será ordenado no sábado, 15 de junho 
de 2019, na Catedral de São Francisco de Assis, em 
Metuchen. 
De acordo com o cânon 1051, 2º do Código de 
Direito Canônico, por favor, publique o anúncio de 
sua pendente ordenação, à sua comunidade 
paroquial. Por favor, tome o devido cuidado para 
fazer o anúncio o mais rápido possível e antes da 
data prevista para a ordenação. Encorajo-vos a 
recomendar as orações de vossa comunidade para 
este homem que foi escolhido para o diaconado. 
Obrigado pela sua colaboração neste importante 
assunto. 
Com grande alegria, e em Cristo,  
Anthony P. Kearns III, Esq.  
Chancellor  
--------------------------------------------------------------------- 
ENVELOPES DE OFERTORIO 
Queremos lembrar que os envelopes de ofertório 
deverão ser usados para podermos comprovar que 
frequentam a Missa e que são membros ativos da 
Igreja.  
Se ainda não recebem envelopes de ofertório pelo 
correio talvez seja por causa de não estarem 
registrados ou não termos o vosso endereço correto.  
 
 

MAIO: MÊS DE MARIA, MÊS DAS MÃES! 
“Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a 
tua Palavra” (Lc 1,38) 
Como é bonito poder perceber a delicadeza de Deus, 
que não impõe a sua vontade e seus desígnios a nós, 
mas leva em conta nossa liberdade para poder fazer 
acontecer em nossa vida os seus projetos. Assim foi 
com a Virgem Maria, aquela jovem de Nazaré, que 
permitiu que o próprio Filho de Deus viesse habitar em 
seu ventre, pela ação do Espírito Santo. Deus quis 
contar com Maria para realizar a nossa Salvação e ela 
respondeu generosamente, mesmo que não sabendo 
como tudo aconteceria… 
Podemos imaginar o cuidado e o carinho, daquela 
jovem Mãe, para com o menino Jesus. Sua presença 
constante, seu zelo e amor, juntamente com a presença 
de José, criaram um ambiente saudável e seguro, 
mesmo nos momentos de perseguição, como a fuga 
para o Egito, para que Jesus pudesse crescer. E esta 
presença, foi fiel e constante, até nos momentos mais 
difíceis e dolorosos. Ela estava lá, de pé, junto à cruz, 
vendo seu filho ser morto pela maldade humana. Mas, 
também vivenciou o raiar do novo dia da ressurreição 
e pôde experienciar, que nada pode vencer o amor! 
Seu silêncio de Mãe de Cristo, Mãe da Igreja e por isso 
nossa Mãe, é nossa segura esperança, de que temos na 
sua presença delicada de mulher e mãe, uma grande 
intercessora. Neste mês especialmente, nela se 
evidencia o exemplo de Mãe, a ser seguido por todas as 
mulheres que receberam do próprio Deus esta grande 
graça, de serem geradoras de vida e de serem mães. A 
Ela, confiamos nossas queridas mães, vivas ou 
falecidas, com suas intenções, sonhos e esperanças. E, 
de maneira muito especial, àquelas que passam, como 
Maria passou, pelo momento da cruz, do sofrimento… 
De modo especial no mês de Maio, ofereçamos cada 
terço que rezamos também pelas intenções de Nossa 
Senhora, nossa Mãe do Ceu, que sabe melhor as 
necessidades de cada um dos Seus Filhos! 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 27 e 28 de Abril 2019 
Coleta: $4,638.00 + $635.00 pelo correio 
Segunda coleta para taxas: $1,893.00 
Total da coleta da Pascoa ate’ agora: $11,605.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

 
 



 
 
 
 


