
Para qualquer informação  
por favor contacte o 

escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

 

 

 

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

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 e’ 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.  
Por favor consultem o nosso site paroquial para obter 
avisos e informações atualizadas em Inglês e 
Português através do endereço:  
https://corpuschristisouthriver.org/  
--------------------------------------------------------------- 
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. 
--------------------------------------------------------------------- 

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. 

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.  

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

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.  

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

Agradecemos a todos os que estão enviando o 

dízimo/ofertório para o escritório paroquial 

durante este período difícil, 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! Que Deus vos recompense.  
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INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 08 de Agosto- Almas 
do Purgatório   
+Domingo 09 de Agosto- 
Sandro Feiteira e Membros 
da Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 12 de Agosto- 
João Martins Capela e família 
+Sábado 15 de Agosto- 
Joaquina de Jesus esposo e 
filho 
+Domingo 16 de Agosto- 
Rogério Martins e rezemos por Lucinda Pereira 
--------------------------------------------------------------------- 

O Ministério de Evangelização de Crianças 

está promovendo um evento virtual – Children’s 

Virtual Vacation Bible Camp, 2020, para as 

crianças interessadas. É uma boa maneira de 

manter as crianças ocupadas durante as férias 

escolares, como também de aprender mais 

sobre a nossa Fé. O tema é “WHEN THE 

SAINTS COME MARCHING IN”. Terá lugar na 

segunda-feira dia 17, quarta-feira dia 19, sexta-

feira dia 21, segunda-feira dia 24 e quarta-feira 

dia 26 tudo no mês de Agosto, 2020 as 10:30-

11:30AM. É um evento grátis para crianças dos 

6-10 anos de idade. Para registarem as crianças 

e obter mais informações poderão visitar o site: 

https://corpuschristisouthriver.org/parish:ministi

es/vacation-bible-camp-2020/  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 01 e 02 de Agosto 2020 
Coleta: $3,388.00 e pelo correio: $1,634.50 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
-------------------------------------------------------------------- 

No próximo fim-de-semana haverá uma segunda 

coleta para as Missões na Diocese de Ngong na 

Quénia. Pedimos a vossa generosidade.  

 

Chamados ao Amor Maior 
Pe. Cristiano H. Peixoto 

Agosto é conhecido pela Igreja no Brasil como o mês das 
vocações. Em cada semana, em torno da celebração do 
domingo, recordamos um dos tipos de vocação específica com 
que o Senhor enriqueceu a sua Igreja. Na primeira semana, 
lembramos da vocação ao serviço ministerial, ou seja, dos 
bispos, padres e diáconos. 
 
Esta recordação na primeira semana se dá em virtude da 
memória de São João Maria Vianney, o padroeiro dos 
sacerdotes, no dia 4. Mas no dia 10 também celebramos a festa 
de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. Assim, somos 
chamados a agradecer ao Senhor por todos aqueles que Ele 
escolheu e a quem confiou o cuidado de seu rebanho: em 
primeiro lugar, nossos bispos, que possuem a plenitude do 
sacerdócio; depois, os presbíteros, seus colaboradores diretos e 
os continuadores da missão do Cristo Sumo e Eterno Sacerdote; 
e também os diáconos, “ouvidos, boca e coração do bispo”, 
ministros da palavra, do altar e da caridade. 
 
Os três graus que constituem o sacramento da Ordem 
configuram homens a Cristo, tornando-os, assim, chamados ao 
Amor Maior, que é a doação que o Senhor fez de si na Cruz. Há 
quem pense que o Amor Maior está ligado ao celibato. Ora, em 
primeiro lugar, se assim fosse, não poderíamos incluir os 
diáconos permanentes nesse aspecto, pois em geral são 
homens casados chamados pela Igreja ao ministério ordenado. 
Depois, é importante compreender que o celibato é 
consequência do amor derramado no coração dos homens que, 
ardendo de zelo, confiam sua fraqueza nas mãos do Senhor para 
encontra-lo naqueles a quem servem e apascentam. 
 
Não se trata da negação do amor humano – pois, sem amor, 
ninguém pode viver no mundo –, mas da transformação do seu 
amor pelos outros em amor de Deus pelos irmãos. E, porque 
amam o Senhor, são chamados a apascentar o rebanho (cf. Jo 
21,15-17). Seu compromisso, seu zelo, sua fidelidade, estão 
radicados no Amor Maior que deu a vida por todos (cf. Jo 15,13). 
É este amor que é dispensado pelas mãos dos bispos; celebrado 
pelos sacerdotes; proclamado e praticado pelos diáconos. 
 
Por isso, quando são ordenados, os candidatos a qualquer grau 
do sacramento da Ordem não respondem somente “sim” às 
perguntas que lhe são feitas, mas respondem “Quero”. A 
resposta não é passiva, mas envolve a vida, a liberdade. E, como 
toda reta intenção tende a fraquejar, sua última resposta sempre 
é “Quero, com a graça de Deus”. “Dando a Deus o que é de 
Deus” (Mt 22,21), os ordenados fazem-se instrumentos da graça, 
capazes de comunicar, com toda pobreza e vulnerabilidade, a 
incomensurável riqueza de Sua graça (cf. Ef 1,19). 

 
Rezemos, hoje, por todos os ministros ordenados que 
conhecemos. 
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