
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/     
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 28 e 29 de Dezembro 2020 
Coleta: $2,996.00 e pelo correio: $1,266.00 
Através da internet: $888.12   
Coleta para abater as taxas: $1,112.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
 
 

IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM 
MARIA – Dia de Guarda 
 

Na terça-feira dia 8 de Dezembro celebramos o 
dia de guarda- dia solene da Imaculada 
Conceição da Virgem Maria. Não haverá Missa 
em Português mas teremos a Missa da véspera 
em Inglês na segunda-feira dia 7 de dezembro 
as 7:00 PM e na terça-feira dia 8 de dezembro 
as 9:00 AM (Inglês) e 7:00 PM em Latim.  
Como o dia 8 de Dezembro é dia de guarda, o 
escritório paroquial estará fechado e reabrirá na 
quarta-feira-feira dia 09 de Dezembro as 9:00 
AM. 
--------------------------------------------------------------- 
CERIMÓNIA DE ILUMINAÇÃO E ENFEITE DA 

ÁRVORE DE NATAL 

 
O programa catequético juntamente com o 
Ministério de Evangelização estão programando 
a primeira cerimônia de iluminação e 
ornamentação da árvore do Natal paroquial no 
sábado, 19 de dezembro, às 6:00 PM, em frente 
à reitoria. Venham com as vossas máscaras e 
pedimos para trazer um ornamento para enfeitar 
a árvore. Participe dos cânticos de Natal em 
Inglês e Português). Chocolate quente e 
biscoitos serão servidos gratuitamente.  
 
--------------------------------------------------------------------

MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  

Pedimos aos paroquianos quando mudam de 
endereço que façam o favor de contactar o 
escritório da paróquia para podermos atualizar 
os vossos registos para que possam continuar 
recebendo os envelopes. Caso contrario, os 
envelopes de ofertório e toda a correspondência 
volta para o escritório e isso resulta em novos 
gastos para a paróquia. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Dezembro: 
Intenção de oração pela evangelização – Para uma 
vida de oração 
Rezemos para que a nossa relação pessoal com Jesus 
Cristo se alimente da Palavra de Deus e de uma vida 
de oração. 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 05 de Dezembro- 
Delmar André 
+Domingo 06 de Dezembro- 
António Costa Lucas e 
rezemos por José Seixeiro e 
pelos membros do 
Apostolado Coração de Jesus  
+Quarta-feira 09 de 
Dezembro- Joaquina de Jesus 
esposo e filho 
+Sábado 12 de Dezembro- 
Joaquina e Custodia Pereira Araújo  
+Domingo 13 de Dezembro- João Laranjeiro e 
rezemos por João Sarabando e esposa, Sandro 
Feiteira, Mário dos Santos Caspento e pelos 
membros da Irmandade de Fátima 
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
---------------------------------------------------------------------- 

 
ÁRVORE DE NATAL PARA OS NECESSITADOS  
 
Os grupos de São Vincente de Paulo e o Apoio 

Social montaram árvores de Natal na Igreja,  

ornamentadas com postais com pedidos de 

cartões monetários (gift-cards) para os mais 

necessitados das nossas comunidades. Os 

postais que correspondem á nossa comunidade, 

estão marcados com o nome “Apoio Social” e 

têm uma fita vermelha.  

Quem quiser participar por favor retire a 

quantidade de postais que quiser para ir 

comprar e ativar o cartão ou cartões ao Shop-

rite com o valor monetário que puderem 

oferecer. Depois de comprar o gift-card- (cartão 

do Shop-rite) por favor deposite na caixa de 

ofertas ao lado da árvore juntamente com os 

ornamentos que retiraram da árvore.  

 

 

Advento, Tempo Da Igreja Missionária E Peregrina   

A liturgia com seu realismo e seus conteúdos põe a Igreja 
em um tempo de características e expressões espirituais: 
a espera, a esperança, a oração pela salvação universal. 
Preparando-nos para a festa de Natal, nós pensamos nos 
justos do Antigo Testamento (AT) que esperaram a 
primeira vinda do Messias. Lemos os oráculos de seus 
profetas, cantamos seus salmos e recitamos suas orações. 
Mas nós não fazemos isto pondo-nos em seu lugar como 
se o Messias ainda não tivesse vindo, mas para apreciar 
melhor o dom da salvação que nos trouxe. O Advento para 
nós é um tempo real. Podemos recitar com toda verdade a 
oração dos justos do AT e esperar o cumprimento das 
profecias porque estas ainda não se realizaram 
plenamente; se cumprirão com a segunda vinda do 
Senhor. Devemos esperar e preparar esta última vinda. 
No realismo do Advento podemos recolher algumas 
atualizações que oferecem realismo à oração litúrgica e à 
participação da comunidade: 
– a Igreja ora por um Advento pleno e definitivo, por uma 
vinda de Cristo para todos os povos da terra que ainda não 
conheceram o Messias ou não reconhecem na vinda ao 
único Salvador. 
– a Igreja recupera no Advento sua missão de anúncio do 
Messias a todas as gentes e a consciência de ser “reserva 
de esperança” para toda a humanidade, com a afirmação 
de que a salvação definitiva do mundo deve vir de Cristo 
com sua definitiva presença escatológica. 
– Em um mundo marcado por guerras e contrastes, as 
experiências do povo de Israel e as esperas messiânicas, 
as imagens utópicas da paz e da concórdia, se tornam 
reais na história da Igreja de hoje que possui a 
atual “profecia” do Messias Libertador. 
– na renovada consciência de que Deus não desdiz suas 
promessas -confirma-o o Natal!- a Igreja através do 
Advento renova sua missão escatológica para o mundo, 
exercita sua esperança, projeta a todos os homens um 
futuro messiânico do qual o Natal é primícia e confirmação 
preciosa. À luz do mistério de Maria, a Virgem do Advento, 
a Igreja vive neste tempo litúrgico a experiência de ser 
agora “como uma Maria histórica” que possui e dá aos 
homens a presença e a graça do Salvador. A 
espiritualidade do Advento resulta assim uma 
espiritualidade comprometida, um esforço feito pela 
comunidade para recuperar a consciência de ser Igreja 
para o mundo, reserva de esperança e de gozo. Mais 
ainda, de ser Igreja para Cristo, Esposa vigilante na oração 
e exultante no louvor do Senhor que vem. 
 
 



 


