
Para atendimento 
em Português, por 
favor ligue para o 
escritório da nossa 
paróquia: 732- 254-
1800 linha 15. 
 

 

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

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.  

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

Intenção do Papa Francisco para o mês 

de Setembro 2020 

Intenção de oração universal: Respeito pelos 

recursos do planeta. 

Rezemos para que os recursos do planeta não 

sejam saqueados, mas partilhados de forma 

justa e respeitosa. 

 

 

Data para o Sacramento da Confirmação/Crisma  

Informações com datas importantes para os 

Jovens que irão receber o Sacramento da 

Confirmação este ano, foram enviadas pelo 

correio na semana passada. Se houver alguém 

que não recebeu essas informações, por favor 

ligue para o escritório paroquial. 

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

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. 

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

Memorialização de Bancos da Igreja –  

Ainda estamos aceitando ofertas para quem 

estiver interessado em ajudar na despesa de 

renovação das joelheiras e bancos 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). 

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

O resultado do ofertório da semana passada 

será publicado no próximo boletim. 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 05 de Setembro- 
João Grego 
+Domingo 06 de Setembro 
António Costa Lucas, Maria 
Carmo Silva Varão, Zulmira 
Louro, e rezemos por Manuel 
Lucas Novo pais e sogros, e 
intenções dos membros do 
Apostolado do Sagrado 
Coração de Jesus 
+Quarta-feira 09 Setembro- 
Tias e tios de Rosa Soares 
+Sábado 12 de Setembro- Manuel Francisco 
Pandeirada e rezemos por Cesar Martins  
+Domingo 13 de Setembro- Rogério Martins e 
rezemos por membros da Irmandade de Fátima, 
Sandro Feiteira, e Mário dos Santos Caspento 
--------------------------------------------------------------- 

AVISE-NOS QUANDO MUDA DE ENDEREÇO 

Pedimos que contactem o escritório da paróquia 

quando irão mudar de moradia, para que 

possamos atualizar os vossos registos e 

contactos. Cada vez que a correspondência 

volta para o escritório por causa de não termos 

o endereço correto, isso resulta num gasto a 

mais para a paróquia. Obrigado! 

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

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/ 

 

O Esquema Das Missas Durante Esta Fase:  

Sábados- Missa Vespertina- 5:00PM em Inglês 

na Igreja e televisada ao mesmo tempo, e 

7:00PM em Português em frente á gruta, por 

favor tragam de casa a sua cadeira 

transportável. Se o tempo não estiver bom será 

celebrada dentro da Igreja.   

Domingos- 8:00 AM em Inglês (lá fora se o 

tempo estiver bom), 10:00 AM dentro da Igreja 

em Inglês, e a nossa Missa em Português as 

11:30 AM dentro da Igreja.  

Missa em Latim- 3:00PM dentro da Igreja e a 

ultima Missa Dominical em Inglês- 5:00 PM 

dentro da Igreja.  

Somente a entrada principal da Igreja estará 

aberta para as Missas dos fins-de-semana. 

Somente os banheiros da Igreja em cima 

estarão abertos durante a Missa, os banheiros 

do salão paroquial estarão fechados quando a 

Missa e’ celebrada dentro da Igreja.    

Na quarta-feira de cada semana as nossas 

Missas em Português continuam a ser 

celebradas as 7:30 PM. A Missa das primeiras 

sextas-feiras do mês em Português foram 

canceladas até a próxima fase.  

As pessoas devem continuar a usar as 

máscaras dentro da Igreja e desinfetarem as 

mãos antes de entrar na Igreja.  

Para as pessoas mais vulneráveis de saúde ou 

idade avançada, poderão ficar em casa e 

participar das Missas através da televisão ou 

internet durante esta fase.  

Confissões em Inglês- Sábados 3:30PM-

4:30PM em frente da Gruta se o tempo não 

estiver bom, as confissões terão lugar dentro do 

salão da Igreja, e também nas quartas-feiras: 

5PM-5:45PM. Primeiras sextas-feiras do mês: 

6:00-6:30 PM. Primeiros Sábados do mês: 

8:30AM. 

Para confissões em Português, por favor 
procurem o Padre Roberto.    

 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


