
Para atendimento em Português, por favor 

ligue para o 

escritório da 

nossa 

paróquia: 732- 

254-1800 linha 

15 em 

Português. 

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

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO NO ESCRITÓRIO 
PAROQUIAL DURANTE ESTA FASE DA PANDEMIA 
Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até 
às quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM e Sextas-
feiras das 9:00AM-2:00PM 
Atendimento em Português: terças-feiras 
das 9:30AM-3:30PM e quintas-feiras das 
11:00AM-2:00PM 
Durante esta fase da pandemia, todos os 
assuntos serão tratados pelo telefone ou por 
apontamento. Deve usar máscara cada vez que 
vem ao escritório. Há uma caixa de correio ao 
lado da reitoria para quem precisar de deixar 
alguma correspondência ou envelopes. 
--------------------------------------------------------------- 
RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 
As rifas do calendário da sorte- (Lucky 
Calendars) foram enviadas por correio. Cada 
calendário tem 14 rifas e custa $25.00, mas 
quem comprar 2 receberá uma grátis. Os 
sorteios ocorrem todas as primeiras terças-
feiras de cada mês por volta da 1:00PM. 
Procuremos participar sendo este um dos 
maiores modos de angariar fundos para a nossa 
paróquia. Tambem são bons presentes para 
oferecer aos familiares e amigos.  
Boa sorte a todos os participantes 
---------------------------------------------------------------
Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Janeiro: 
Intenção de oração pela evangelização –  A 
fraternidade humana 
Para que o Senhor nos conceda a graça de viver 
em plena fraternidade com os irmãos e as irmãs 
de outras religiões, rezando uns pelos outros, 
abertos a todos. 
--------------------------------------------------------------- 
 
 

EPIFANIA SIGNIFICA MANIFESTAÇÃO 
 
Jesus se manifesta e revela aos reis magos, vindo 
do Oriente para vê-Lo e adora-Lo, oferecendo-Lhe 
ouro, incenso e mirra. Jesus quer ser conhecido e 
amado por todos os habitantes da terra. Ainda não 
se fechou o ciclo no Natal. Alcança novo ponto 
culminante na liturgia do dia 06 de Janeiro. A festa 
desse dia ocupa, na Igreja Oriental, o lugar que o 
Natal ocupa entre nós. Trata-se da celebração de 
uma grande ideia: A Manifestação ou «Epifania do 
Senhor». Para tanto, juntam-se três 
acontecimentos salvíficos: as homenagens dos 
Reis Magos do Oriente, o Baptismo de Jesus no 
Jordão, e as Bodas de Cana. Quer dizer, portanto, 
três manifestações iniciais de sua Gloria. O 
Evangelho da missa narra o primeiro dos factos 
salvíficos celebrados. E uma historia que São 
Mateus conta no inicio de seu livro: a primeira 
manifestação de Jesus a não-judeus. Ela e’ a 
indicação sugestiva de que também o mundo 
extra-israelista esta envolvido na vinda de Jesus. 
Por via de um sinal astronómico e de uma profecia 
judaica, alguns magos encontraram o Menino com 
sua Mãe, Maria, e prestam-lhe honra real. Desde 
os tempos das catacumbas, tem a arte crista 
representado com predileção essa cena para, por 
meio dela, expressar a manifestação de Jesus ao 
mundo inteiro. O nome popular dessa festa e: «Dia 
dos Reis». A historia dos Reis Magos tem 
prolongamento na matança das crianças de Belém 
e na fuga par o Egipto. A morte dos infantes 
inocentes, que derramaram seu sangue por Cristo, 
e celebrada dentro da oitava de Natal, no dia 28 de 
Dezembro. Chama-se «Festa dos Inocentes». 
Quanto a fuga do Egito, ela quer significar que 
Jesus, ao voltar de la, segue também os passos 
de seu povo, quando este outrora marchava do 
Egipto para a terra prometida. Mateus chama a 
atenção sobre esse ponto: «... para que se 
cumprisse que  o Senhor dissera pelo profeta: «Eu 
chamei meu filho do Egipto» (Mt 2, 15). O povo 
israelita já se chama «filho de Deus», mas Jesus 
e’ «O» Filho de Deus por excelência. E’ nele que o 
povo voltara definitivamente da escravidão. 
Acorramos mais uma vez ao presépio, em 
companhia dos reis magos, e ofereçamos também 
a Jesus, pelas mãos maternais de Maria 
Santíssima, o ouro do nosso amor, o incenso das 
nossas orações e a mirra das nossas mortificações 
e paciências. 
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sexta-feira 01 de Janeiro- Ano 
Novo- Solenidade de Maria, Mãe 
de Deus- Euclides Mirassol e 
pais 
+Sábado 02 de Janeiro- José 
Ademir Bortulucci 
Domingo 03 de Janeiro- José 
Seixeiro 
+Quarta-feira 06 de Janeiro- 
Arminda Graciosa 
+Sábado 09 de Janeiro- Maria dos Anjos Capela 
+Domingo 10 de Janeiro- João Martins Capela e 
família e Sandro Feiteira 
--------------------------------------------------------------------- 
O livro das intenções de Missas para o ano de 
2021 já está aberto. É preferível ligar para o 
escritório antes de vir fazer alguma marcação, 
para evitar aglomerações (alto numero) de 
pessoas dentro do escritório, devido á 
pandemia. Pedimos também o uso de máscara.  
---------------------------------------------------------------------- 

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 e’ $50.00. Se alguém estiver 
interessado em fazer este tipo de oferta para a 
Igreja honrando os seus falecidos, por favor 
visite o escritório.  
--------------------------------------------------------------------- 
Resultados dos ofertórios: 13 de Dezembro - 
$3,443.00, pelo correio- $1,834.50 internet-
$1,190.92 
19 de Dezembro, 2020 
$3,534, correio-$2,284.00, internet- $1,074.43 
 

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 
á 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 devem falar com o Pe. 
Damian pessoalmente. 
*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. 
--------------------------------------------------------------------- 
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, é 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/     
------------------------------------------------------------------ 

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.  

 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/

