
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 

Todos somos convidados a participar e fazer parte 

destes grupos! 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 Ministério de Catequese.  

Uma das figuras mais importantes na vida de todos 

os dias de nossas paróquias e dioceses é, 

certamente, a do catequista. 

Alguns leigos sentem-se chamados interiormente por 

Deus, a assumirem tarefa de catequistas. A Igreja 

suscita e distingue esta vocação divina, e lhe confere 

a missão de catequizar. Desta forma, o Senhor 

Jesus, mestre e formador dos discípulos, convida 

homens e mulheres de uma maneira especial, a 

segui-lo. Este chamado pessoal de Jesus Cristo e a 

relação com ele são o verdadeiro motor da ação do 

catequista. O catequista precisa ter vocação para 

esse ministério, ele é chamado e convocado; não se 

trata apenas do ministério do catequista de crianças 

em vista do sacramentos, mas também de adultos na 

preparação para que seus filhos recebam o 

Baptismo, catecúmenos, etc. Além de pessoas 

consagradas na vida religiosa, os leigos catequistas 

vivendo no coração da família, são pessoas mais 

habilitadas a serem formadores da fé. Na nossa 

comunidade estamos sempre precisando de 

catequistas. Se houver alguém que se sente 

chamado a servir a Igreja de Deus como catequista, 

por favor dirija-se á coordenadora da catequese a 

São Zarco-Pereira, ou a qualquer catequista, ou ligue 

para o escritório. 

 

Distribuição Do Preciosíssimo Sangue De Cristo 
De agora em diante, até haver novas instruções, não 
haverá a distribuição do Preciosíssimo Sangue de 
Cristo na Sagrada Comunhão durante a Missa, por 
causa de preocupações de contagiar pessoas com a 
gripe Coronavirus. O Pe. Damião pede a nossa 
compreensão e discernimento. Se estivermos 
doentes, principalmente com alguma doença 
contagiosa, estamos dispensados de vir á Missa até 
a doença passar.   
--------------------------------------------------------------------- 

MEMORIALIZAÇAO DE BANCOS DA IGREJA  

Para quem estiver interessado em fazer uma oferta 
para a Igreja para 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). Para aqueles que já 
enviaram nomes e bancos designados, uma 
confirmação por escrito sobre a ortografia exata (as 
palavras) e a localização do banco serão enviadas a 
você nas próximas semanas. 
--------------------------------------------------------------------- 

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, e’ 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/ 
---------------------------------------------------------------------

Noite de filme em familia terá lugar na sexta-feira 21 

de Fevereiro, 2020 no salão da Igreja e começa às 

7:00 PM. O nome do filme é “Christian Mingle”. 

Entrada é gratuita e alguns snacks (petiscos) serão 

servidos. Convidem vossos amigos/as para uma 

noite de confraternização. 

 

 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 08 de Fevereiro – 
João Martins Capela e família  
+Domingo 09 de Fevereiro- 
Sandro Feiteira e Membros 
da Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 12 de 
Fevereiro- João Sarabando e 
almas do Purgatório  
+Sábado 15 de Fevereiro-
Joaquina De Jesus esposo e 
filho  
+Domingo 16 de Fevereiro- Rogério Martins 
--------------------------------------------------------------------- 
ALGUNS MODOS DE HONRAR OS NOSSOS FALECIDOS  

*Algumas pessoas também gostam de honrar os 
seus entes-queridos falecidos oferecendo velas ou 
flores para a Igreja. Isto não deve fazer o lugar de 
oferecer Missas pela intenção do defunto, mas é 
uma maneira de honrar o falecido: Velas do sacrário 
-$25, Vela de Nossa Senhora- $25, Velas do altar-$35, 
as Oferendas (pão e vinho para serem consagrados) 
- $25, flores para o altar-$35. (velas, oferendas e 
flores serão oferecidas por uma semana).  
*Inscrição do falecido na Sociedade Memorial de 
Defuntos todos as primeiras segundas-feiras de cada 
mês durante a Missa das 7:30AM: esta inscrição será 
oferecida durante um ano por 12 meses seguidos e o 
custo é $50.00. Os nomes dos falecidos inscritos 
serão lidos durante a Missa. Se alguém estiver 
interessado em fazer este tipo de oferta para a Igreja 
honrando os seus falecidos, por favor visite o 
escritório.  
--------------------------------------------------------------------- 
RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA 
DURANTE O ANO 2019  
Quem precisar do relatório das suas ofertas para a 
Igreja durante o ano 2019, para usar como 
comprovante para a preparação das taxas anuais, 
por favor entre em contacto com o escritório 
paroquial.  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 25 e 26 de 2020 
Coleta: $5,772.50 + pelo correio: $708.00 
Segunda coleta -Catholic Spirit: $447.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  

SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO 
Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp 

Elemento natural, o sal é conhecido em todas as 
culturas como o que dá sabor aos alimentos e os 
preserva da decomposição. Ao comparar seus 
discípulos com o sal, Jesus não usa a forma 
condicional: vocês deveriam ser o sal… Sem rodeios, 
afirma: “Vocês são o sal da terra”. Este breve texto é 
continuação das bem-aventuranças, a grande carta 
que apresenta o programa de vida para os discípulos 
do Reino. 
Para quem é cristão ou cristã, não há outro caminho. 
É preciso ser sal da terra. Ser sal é humanizar as 
relações interpessoais e sociais; é conservar o 
entusiasmo no seguimento de Jesus; é resistir aos 
ataques inimigos. 
O sal é discreto: dissolvido na água, não se vê, apenas 
se lhe sente o gosto. Do mesmo modo, o cristão não 
é espalhafatoso, agitado. Não impõe a mensagem 
cristã, apenas a propõe. Não força ninguém a seguir 
os passos do Mestre, pois se trata de decisão 
pessoal, livre, repleta de amor generoso: “Quem 
quiser me seguir…”. Ser cristão no mundo é manter 
uma presença modesta, mas eficaz. É ser otimista, 
mesmo no meio de muitas injustiças; é alimentar a 
esperança, não obstante as dores do nosso povo. Ser 
cristão é ser fonte de energia interior, ligada na 
grande corrente superior que é o próprio Deus. 
Energia capaz de dinamizar a sociedade em vista de 
uma vida melhor e abundante, como Deus quer. 
Outra imagem de fácil compreensão é a luz. Luz do 
mundo é Jesus: “Eu sou a luz do mundo; quem me 
segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida” 
(Jo 8,12). Luz implica ausência de trevas, inexistência 
de pecado. Luz indica ambiente inundado de calor 
humano; aponta para atitudes impregnadas de 
honestidade. Luz é ocasião de alegria, festa e boa 
convivência. 
Se formos luz do mundo, os outros poderão se 
aproximar de nós com a garantia de que serão bem 
acolhidos e tratados com respeito. O que se espera 
da luz é que ilumine todo ser humano. O papa 
Francisco afirma: “Cada cristão e cada comunidade 
há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe 
pede, mas todos somos convidados a aceitar este 
apelo: sair da própria comodidade e ter a coragem 
de alcançar todas as periferias que precisam da luz 
do evangelho” (A Alegria do Evangelho, n. 20). 



 
 


