
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 até 

o final do verão: 

Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até 

às quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM  

Atendimento em Português: terças-feiras das 

9:30AM-3:30PM e quintas-feiras- mais ou 

menos das 11:00AM-2:00PM.  

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

O WEBSITE DA NOSSA PAROQUIA: 
Para obter mais informações em Inglês e 
Português sobre os acontecimentos na nossa 
paróquia, também podemos consultar o website 
pela 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/ 

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

Riffa 50/50 Estaremos a vender rifas de 50/50 

para angariar fundos para a nossa Paroquia 

Corpus Christi. O preço é $10.00 por rifa e estão 

á venda no escritório paroquial ou depois de 

cada Missa. A última vez que usamos esta forma 

de angariar fundos, uma pessoa ganhou 

$2,400.00. Quanto mais pessoas participarem, 

mais o valor do premio aumenta.  

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

O resultado da coleta será publicado nos 
próximos boletins na página em Inglês do 
boletim. 

 

 

CATEQUESE 
Ainda estamos recebendo as matrículas/ 

registros atrasados para a catequese do ano de 

2021-2022. Os formulários de registros se 

encontram no escritório para quem ainda 

precisar. Cada criança deve ser registrada 

mesmo se já andaram na catequese no ano 

passado. As classes começarão no dia 16 de 

Setembro, 2021.  

O esquema de classes será o seguinte:  

1ª e 2ª classe- 4:00-5:15PM no salão da Igreja 

cada quinta-feira começando no dia 16 de 

setembro 

3ª classe- 9:30-10:45 AM no salão da Igreja 

cada Sábado começando no dia 18 de 

setembro 

4ª e 5ª classe- 4:00-5:15PM na St. Mary Coptic 

Church (antiga escola de Corpus Christi) cada 

quinta-feira 

6ª, 7ª, e 8ª classe- 7:00-8:15 PM na St. Mary 

Coptic Church (antiga escola de Corpus Christi) 

cada quinta-feira 

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

MISSA EM INGLES NO DIA DE “LABOR DAY” 
Devido ao feriado de “Labor Day”, a Missa 

semanal da segunda-feira dia 6 de Setembro, 

2021 será uma Missa Campal celebrada ás 

9:00AM na frente da gruta de Nossa Senhora de 

Lourdes se o tempo estiver bom. Quem quiser 

pode trazer cadeira portável. Se o tempo não 

estiver bom a Missa será celebrada dentro da 

Igreja. 

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

Memorialização de Bancos da Igreja –  
 
Ainda estamos aceitando ofertas para quem 
estiver interessado em ajudar na despesa de 
renovação das joelheiras e bancos e outras 
despesas 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). 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 
 

+Sábado 04 de Setembro- 
Maria Rosa Ferreira 
+Domingo 05 de Setembro- 
(Missa celebrada no Clube 
Português) Maria Pessoa 
Faneco 
+Quarta-feira 08 de 
Setembro- ---- 
+Sábado 11 de Setembro- Emidio Sancho 
+Domingo 12 de Setembro- Rogério Martins, 

e João Martins Capela e família e rezemos 

por Sandro Feiteira, e membros da Irmandade 

de Fátima 

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

As intenções de Missas que tinham sido 

marcadas para as quartas-feiras foram 

transferidas para os finais de semana até o 

Pe. Eugénio chegar.  

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

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. 
 

CORAÇÕES AO ALTO 
 
Quando, na introdução da oração eucarística, o 
presidente da celebração diz: “Corações ao alto”, faz 
um convite para dirigirmos todo o nosso ser ao 
Onipotente. Daí a resposta: “O nosso coração está 
em Deus”. Na Bíblia, o coração é o centro da 
vitalidade, o lugar da consciência, a sede da alma e 
dos sentimentos. Isso diz respeito ao corpo em sua 
totalidade. 
“Corações ao alto” é uma forma de dizer que 
precisamos juntar os cacos que a rotina do dia a dia 
provoca. É convite a integrar nosso ser, que é frágil, 
a Deus, aos irmãos e à criação em geral. Não somos 
melhores do que ninguém, mas temos a 
responsabilidade de viver bem nesta vida, fazendo a 
vontade do Senhor e não a nossa. 
“Corações ao alto” é a certeza de que estamos no 
mundo, mas a figura deste mundo passa (1Cor 7,31). 
Somos obra das mãos de Deus e a ele pertencemos. 
A todo momento nosso coração necessita estar 
sintonizado com ele. 
“Corações ao alto” é saber que não são as nossas 
próprias forças que realizam a missão que o Senhor 
nos confiou. Ele nos envia o divino Espírito Santo 
para que sejamos cumulados de inspiração e força 
no caminho da vida e tenhamos Jesus como modelo, 
conformando nossa existência à dele. 
“Corações ao alto” é saber que não fazemos nada 
sozinhos. A vida tem mais sentido quando nos 
reunimos em família, na comunidade e temos 
liberdade para conversar sobre os mais variados 
assuntos do cotidiano; quando somos livres para 
expor nossa opinião e ouvir as dos outros, sem 
rivalidades nem discursos de ódio. 
“Corações ao alto” é saber que somos capazes de 
resolver as desavenças próprias da vida sem a 
necessidade de guardar raiva de ninguém. Raiva 
cega. O mundo se torna um caos quando em nosso 
coração há espaço para ela. A raiva gera as 
pequenas e grandes guerras. 
“Corações ao alto” é promover a cultura do encontro. 
Formar grupos de convivência, de teatro, reunir as 
crianças, os jovens e os adultos da comunidade; 
partilhar o pão da mesa e da alegria. Conviver bem 
cura a solidão e nos faz mais solidários. 
“Corações ao alto” é meditar e aprofundar o 
conhecimento da Palavra de Deus por meio da 
oração pessoal e comunitária. É ser humildes para 
aceitar que estamos sempre em processo de 
crescimento e que, a cada dia, podemos crescer um 
pouquinho mais. 
“Corações ao alto” é a certeza de que Deus é maior 
do que todas as nossas fraquezas. Ele jamais se 
afasta de nós! 
Pe. Antonio Iraildo Alves de Brito, ssp 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


