
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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Via Sacra- Durante a quaresma haverá a Via 
Sacra em Português nas quartas-feiras às 
7:30PM e nas sextas-feiras às 6:30PM em 
Inglês.    

---------------------------------------------------------------------
Oração a São José 

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de 
tornar possível as coisas humanamente 
impossíveis, vinde em nosso auxílio nas 
dificuldades em que nos achamos. 
Tomai sob vossa proteção a causa importante que 
vos confiamos, para que tenha uma solução 
favorável. 
Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a 
nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer 
que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis 
junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa 
bondade é igual ao vosso poder. 
São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais 
santa família que jamais houve, sede, nós vos 
pedimos, o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos 
a graça de vivermos e morrermos no amor de 
Jesus e Maria. 
São José, rogai por nós que recorremos a vós. 

Apelo Anual do Bispo 
 

Durante esta semana deveremos receber pelo 

correio uma carta do nosso Bispo James 

Checchio, anunciando o Apelo Anual do Bispo 

de 2021. Poderemos encontrar o link com o 

Vídeo de informações sobre o Apelo Anual do 

Bispo no https://diometuchen.org/BAA. Cada 

paróquia receberá um desconto de 50% do valor 

que for angariado acima da meta de sua 

paróquia. A nossa meta para este ano foi 

avaliada pela Diocese no total de $33,000.  

Através do nosso apoio, estaremos a ajudar os 

mais necessitados da nossa Diocese. Vinte e 

quatro por cento - $ 1,7 milhão de dólares - dos 

fundos angariados pelo Apelo Anual do Bispo de 

2021 são reservados para a Catholic Charities, 

Diocese de Metuchen. Sua generosidade e 

sacrifício ajudam a garantir que ninguém fique 

sem lar, com fome, ou sem apoio emocional 

nestes tempos extremamente difíceis. 

A nossa contribuição também ajuda no 

ministério de evangelização, a promover 

vocações religiosas, e trabalho com os jovens. 

Os vários ministérios de caridade, pastorais, e 

educativos não seriam possíveis sem a 

generosa participação de cada família paroquial. 

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

INTENÇOES DO PAPA FRANCISCO PARA O MÊS DE 
MARÇO  
Pela evangelização: Sacramento da Reconciliação 

Rezemos a fim de que vivamos o Sacramento da 
Reconciliação com uma renovada profundidade, 
para saborear a infinita misericórdia de Deus. 

--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 27 e 28 de Fevereiro 2021 
Coleta: $3,701.00 + pelo correio: $1,298.00 
Através da internet: $940.92 
Coleta para o abatimento das taxas: $1,703.00  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

https://diometuchen.org/BAA


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 06 de Março – Rich e 
Fracesca Bovasso 
Domingo 07 de Março – João 
Laranjeiro e rezemos por Maria 
Pessoa Faneco  
+Quarta-feira 10 de Março- Tios 
de Rosa Soares 
+Sábado 13 de Março-
Domingues Fonseca e pais 
+Domingo 14 de Março- Rogério 
Martins e rezemos por Sandro Feiteira e pelos 
membros da Irmandade de Fátima 
--------------------------------------------------------------------- 
MANEIRAS 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. 

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

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/ 
--------------------------------------------------------------------- 

 

PENITÊNCIA E CONVERSÃO 
O Catecismo da Igreja Católica (CIC) aponta que a 
Quaresma é um dos momentos apropriados “aos 
exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às 
peregrinações em sinal de penitência, às privações 
voluntárias como o jejum e a esmola, à partilha 
fraterna (obras caritativas e missionárias) ” (CIC, 
1.438). 
Na Quaresma, o cristão é chamado a buscar o 
sacramento da Penitência para obter a misericórdia 
de Deus e o perdão às ofensas a Ele feitas (cf. CIC 
1.422). Igualmente, deve buscar a penitência 
interior, “uma reorientação radical de toda a vida, 
um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso 
coração, uma rotura com o pecado, uma aversão ao 
mal e repugnância pelas más ações que cometemos. 
Ao mesmo tempo, implica o desejo e o propósito de 
mudar de vida, com a esperança da misericórdia 
divina e a confiança na ajuda da sua graça” (CIC, 
1.431). 
A penitência interior pode ocorrer pelas práticas do 
jejum, oração e esmola, “que exprimem a conversão 
com relação a si mesmo, a Deus e aos outros” (CIC, 
1.434). 
--------------------------------------------------------------------- 
JEJUM INDICADO PELO PAPA FRANCISCO NA 
QUARESMA 

 Jejum de palavras negativas e dizer palavras 
bondosas 

 Jejum de descontentamento e encher- se de 
gratidão 

 Jejum de raiva e encher-se de mansidão e 
paciência 

 Jejum de pessimismo e encher-se de 
esperança e otimismo 

 Jejum de preocupações e encher-se de 
confiança em Deus  

 Jejum de queixas e encher-se com coisas 
simples da vida 

 Jejum de tensões e encher-se com orações 

 Jejum de amargura e tristeza e encher o 
coração de alegria 

 Jejum de egoísmo e encher-se com compaixão 
pelos outros 

 Jejum de falta de perdão e encher-se de 
reconciliação  

 Jejum de palavras e encher-se de silencio para 
ouvir os outros 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


 
 
 
 


