
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 Ministros de 
Hospitalidade (Acolhida). 
O Ministério da Acolhida é um serviço da Igreja que 
se destina a receber bem e ir ao encontro dos 
irmãos; tem por objetivo integrar as pessoas à 
celebração da Santa Missa, na comunidade, na 
paróquia, na diocese, de modo que elas se tornem 
membros ativos do povo de Deus. Alguns dos 
deveres praticos do Ministro de Hospitalidade são de 
acolher os paroquianos, escolher pessoas para 
apresentarem o ofertorio, manterem vigilancia 
durante a Comunhao para ver se há alguem que 
precise de ajuda, distribuir boletins, folhetos, etc., 
limpando a Igreja depois da Missa. Alem das funções 
praticas,   a função do acolhedor, que deveria ser de 
todos nós, vem de encontro com o pedido que o 
Papa Francisco sempre nos faz: a sermos os braços 
abertos da Igreja, recebendo a todos. “O grande 
papel do acolhedor é de se fazer Jesus nos 
momentos que precisam, é ser amor”. Estamos 
sempre precisando de mais Acolhedores e este 
Ministerio esta’ aberto a todos os Confirmados na 
Fe’, paroquianos praticantes, homem, mulher, 
adolescentes maduros. Se estiver interessado a 
servir a Igreja dentro deste muito valioso Ministerio, 
por favor ligue para o escritorio da paroquia ou dirija-
se ao Padre ou a qualquer Ministro de Hospitalidade. 
 

PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 03 de Agosto e’ a primeira sexta-
feira do mês e o grupo do Apostolado Sagrado 
Coração de Jesus terá o seu encontro de oração as 
7:30 PM. Tambem haverá a Missa as 8:00 PM como 
e’ de costume e seguida pela Adoração do 
Santíssimo Sacramento. Todos estão convidados a 
fazer parte desta bonita e importante devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus que tanto nos ama! 
Também haverá Adoração do Santíssimo 
Sacramento durante o dia das 3:00 PM – 7:30 PM. 
Venham visitar Jesus!  
--------------------------------------------------------------------- 
EXCURSÃO DE AUTOCARRO AO SANTUÁRIO DA DIVINA 
MISERICÓRDIA EM STOCKBRIDGE, MASSACHUSETTS.  

No Sábado, dia 4 de Agosto 2018 haverá um passeio 
de autocarro para visitar o Santuário da Divina 
Misericórdia em Stockbridge, Massachusetts. Será 
uma peregrinação juntamente com a comunidade 
Hispana da Igreja Holy Trinity, Lawry St. Perth Amboy 
de onde o autocarro sairá as 6:00 AM. O preço por 
pessoa e’ $45.00. Cada pessoa deve trazer a sua 
comida para o dia. Para mais informações por favor 
contacte a Sra. Lucinda Pereira pelo número de 
telefone: 732- 257-1798.  
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
- South River Food Bank (para os carentes) no 
endereço: 98 Jackson Street, South River:  # 732-
238-3020.   
Estão recolhendo alguns artigos para as crianças 
carentes que irão começar o ano escolar. Quem 
puder oferecer cadernos, mochilas, réguas, tesouras, 
lápis, canetas, lápis de cera coloridos, cola, etc. 
podem entregar no primeiro e segundo sábado de 
Agosto das 10:00 AM -12:30PM ou qualquer terça-
feira e quarta-feira no endereço acima.  
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o mês de Julho: 
Pela evangelização: Os sacerdotes na sua missão pastoral: 
Para que os sacerdotes que vivem o seu trabalho pastoral 
com dificuldade e na solidão se sintam ajudados e 
confortados pela amizade com o Senhor e com os irmãos. 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 21 e 22 de Julho 2018 
Coleta: $4,764.00 - Pelo correio: $1,115.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 28 de Julho- Artur 
Dantas e esposa  
+Domingo 29 de Julho- 
Manuel Semião e rezemos 
por Armando Alves e 
família  
+Quarta-feira 01 de Agosto- 
João Grego 
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus 
+Sábado 04 de Agosto- 
Salvador Eugenia e esposa 
+Domingo 05 de Julho- Manuel Santos e rezemos 
por Armando Alves e família  
 -------------------------------------------------------------------- 
*** Ainda temos algumas vagas para marcar 
intenções de Missas para este ano. Por favor ligue 
para o escritório paroquial, para o número indicado 
na primeira página em Português no nosso boletim, 
se precisar marcar intenções.  
--------------------------------------------------------------------- 
MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 
*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência; os pais e os padrinhos devem assistir 
a uma sessão de catequese oferecida na primeira 
terça-feira do mês ou ultimo sábado de cada mês; a 
celebração do Baptismo é no 3º Domingo do mês 
após a missa das 11:30 AM. 
Devem estar registados na paróquia, assistirem a’ 
Missa, e ajudarem nas despesas da nossa paróquia 
(usarem o sistema de envelopes de ofertório) por 
pelo menos 3 meses antes da marcação do 
Baptismo. 
Em casos especiais, ou se não são casados pela 
Igreja, devem falar com o Pe. Damian pessoalmente 
antes de marcarem o Batismo.  
*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por favor 
verifiquem se estes têm os sacramentos necessários 
(Baptizado, Primeira Comunhão, Confirmação). Os 
padrinhos se forem casados devem ter sido casados 
pela Igreja. Devem comprovar que estão registados 
e participantes em uma paróquia Católica por mais 
de 3 meses. Padrinhos e Madrinhas devem servir de 
bons exemplos, serem pessoas de Fé, e participantes 
na Igreja Católica.  
--------------------------------------------------------------------- 
 

RESUMO DA CARTA DO PE. DAMIÃO SOBRE A 
CONSTRUÇÃO NO INTERIOR DA IGREJA CORPUS 
CHRISTI 
O Pe. Damião adquiriu permissão da Diocese de 
Metuchen para fazer algumas mudanças no interior 
da Igreja Corpus Christi. A última restauração foi feita 
em 2003. A meta principal das modificações e’ de 
tentar demonstrar e reeducar os fiéis sobre a suma 
importância da Santa Eucaristia na vida do Cristão, 
sendo a Santa Eucaristia o coração da Igreja.  
 
A parte do presbitério será modificado e pintado 
com nova iluminação para realçar o crucifixo 
principal. O Sacrário será mudado para o centro. 
Teremos dois altares, o altar que será adicionado, 
também dará a possibilidade de participar de Missas 
Tradicionais em Latim. Esse novo altar que foi 
construído na Bélgica por volta dos anos 1840, foi 
oferecido por uma paroquiana anonima.  
 
A nave da Igreja será restaurada. O chão da nave será 
polido, os bancos serão restaurados e genuflexórios 
novos serão colocados. Tambem haverá um lugar na 
frente para as pessoas mais idosas e com dificuldade 
de mobilidade.  
 
Estas mudanças começarão em Julho para podermos 
ter tudo pronto para os 75 anos de Aniversario da 
paróquia. As Missas serão celebradas no salão da 
Igreja durante estas modificações.  
 
O Padre Damião convida a todos os paroquianos e 
amigos da Igreja Corpus Christi de oferecerem o que 
puderem para apoiar este projeto. Ofertas poderão 
ser feitas em memória de algum ente-querido. 
Nenhuma oferta será vista como muito pequena (ou 
muito grande).  
 
Uma oferta de $500.00 também poderá ser feita 
para ajudar nas restaurações dos bancos e uma 
pequena placa será colocada com o seu nome ou 
nome de sua família.  
Algumas sugestões para doações tradicionais:  
1. Benfeitor- $5,000.00 
2. Patrono- $2,500.00 
3. Contribuidor- $1,500.00 
4. Doador- $750.00 
 



 


