
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.   
--------------------------------------------------------------- 
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/ 
 

 

Devido ao número reduzido de pessoas na 

Igreja por causa da pandemia, seria bom ter a 

possibilidade de também televisar as nossas 

Missas em Português em honra de Nossa 

Senhora, no Sábado dia 10 de Outubro e no 

Domingo dia 11 de Outubro. Se houver alguém 

que poderia se encarregar de televisar as 

homenagens com a Missa, por favor entre em 

contato com o escritório paroquial ou com a Ceu 

Santos e a Denise Barrufe.  

 

HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO DE FÁTIMA 

A homenagem á Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima, para comemorar o 103º aniversário das 

aparições de Nossa Senhora em Fátima, terá 

lugar no Sábado dia 10 de Outubro às 7:00 PM. 

Devido á pandemia, não haverá procissão, mas 

haverá a reza do terço com os cânticos 

tradicionais e a Santa Missa logo a seguir.   

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

HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO APARECIDA 

A Missa em honra de Nossa Senhora Aparecida 

será celebrada no domingo dia 11 de Outubro. 

Se houver alguém que queira doar as flores para 

o andor, por favor entre em contacto com a 

Denise Barrufe.  

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

CATEQUESE 

A catequese está prevista a recomeçar no meio 

de Outubro (a data será publicada mais tarde).  

Haverá uma reunião com pais e catequistas no 

Sábado dia 10 de Outubro as 10AM no salão da 

Igreja ou ao lado da gruta, se o tempo estiver 

bom. Por favor usem as máscaras.  

 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 03 de Outubro- 
Lucinda Pereira 
+Domingo 04 de Outubro- 
António Costa Lucas, e 
intenções dos membros do S. 
Coração de Jesus e rezemos 
por João Martins Capela e 
família, e José Seixeiro 

+Quarta-feira - João Grego 
+Sábado 10 de Outubro-
Alberto Ferro e esposa 
+Domingo 11 de Outubro- Maria da Anunciação, 
membros da Irmandade de Fátima, e rezemos por 
Sandro Feiteira e Mário dos Santos Caspento  
--------------------------------------------------------------------- 
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 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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Outubro: 
Pela evangelização: A missão dos leigos na Igreja. 
 
Rezemos para que em virtude do batismo dos fieis 
leigos, em especial as mulheres, participem mais 
em instâncias de responsabilidade da Igreja. 
 
 

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

CARTAS DE RECOMENDAÇÕES E 

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. 

--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 26 e 27 de Setembro 2020 
Coleta: $4,183.00 e pelo correio: $1,657.00 
Segunda coleta para as taxas: $1,087.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício!  
 



 
                   


