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

linha 15 em Português. 
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------------------------------------- 

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 31Out. e 01 de Novembro 2020 
Coleta: $4,169.00 e pelo correio: $1,703.00 
Todos os Santos: $627.00+ internet:$1,322. 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício!  

Confirmação/Crisma  
O Sacramento da Confirmação/Crisma será 
celebrado na nossa Igreja de Corpus Christi no 
Sábado dia 21 de Novembro, 2020 às 10:00AM. 
O ensaio terá lugar na segunda-feira dia 16 de 
Novembro as 6:30PM. Madrinhas e padrinhos 
devem participar do ensaio. Os 
padrinhos/madrinhas que não pertencem a 
nossa Igreja de Corpus Christi devem 
apresentar com antecedência carta de 
recomendação da Igreja onde estão registrados. 
Todas as inscrições de Confirmação devem 

ser preenchidas e entregues no escritório 

paroquial antes de receberem o Sacramento 

da Confirmação.  

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

A Casa funerária Spezzi & Maliszewski estará 
disponível com máquina trituradora no 
estacionamento de 15 Cherry Lane, Parlin, NJ para 
quem quiser triturar (destruir) correspondência e 
documentos velhos que contem informações 
confidenciais. Este serviço é grátis e terá lugar no 
sábado 21 de novembro, 2020 desde 12:00 até as 
2:00 da tarde.   
Para mais informações por favor contacte Moira 
Spezzi: 732-721-1290.  
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Novembro: 
Intenção de oração universal: A inteligência artificial. 
Rezemos para que o progresso da robótica e da 
inteligência artificial esteja sempre a serviço do ser 
humano. 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 07 de Novembro- 
Euclides Mirassol e pais 
+Domingo 08 de Novembro- 
Sandro Feiteira e membros 
da Irmandade de Fátima e 
rezemos por José Seixeiro e 
Mário dos Santos Caspento 
+Quarta-feira 11 de 
Novembro- Eduarda Freire 
+Sábado 14 de Novembro- 
Lucinda Pereira 
+Domingo 15 de Novembro- Rogério Martins e 
rezemos por Rosa Nunes Margarida, esposo, filhos 
e nora Rosa 
--------------------------------------------------------------------- 
O novo livro das intenções de Missas para o 
ano de 2021 estará aberto a partir de terça-feira 
dia 27 de Outubro 2020. 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.  
---------------------------------------------------------------------------- 
ALGUNS MODOS 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. 

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

Na segunda-feira dia 11 de Novembro é feriado 
nacional, o Veterans Day, por esse motivo o 
escritório paroquial estará fechado e reabrirá na 
terça-feira dia 12 às 9:00 AM. 
 

QUE SE ENTENDE POR PURGATÓRIO? 
Purgatório é o lugar de purificação em que as almas 
dos justos, que não se santificaram suficientemente 
neste mundo, hão de completar a sua purificação, 
“por intervenção do fogo”, para serem admitidas no 
Céu, “onde nada de impuro entrará”. (Apocalipse 
21,27) É, pois, o lugar em que as almas dos que 
morrem na amizade de Deus, isto é, em estado de 
graça - mas com alguma dívida por culpas leves, ou 
por culpas graves já perdoadas sem a devida 
expiação - se purificam inteiramente para entrar no 
Céu, a visão e posse de Deus. Ali gozarão para 
sempre da sua perfeita felicidade na glória celeste. 
Agora, só a alma. E depois da ressurreição da carne, 
unida ao próprio corpo. 
A Bíblia fala de um perdão na outra vida. O próprio 
Jesus Cristo afirmou, no Evangelho de São Mateus 
(12, 32): “A todo o que disser uma palavra contra o 
Filho do Homem ser-lhe-á perdoada; ao que disser, 
porém, contra o Espírito Santo, não lhe será 
perdoada nem nesse mundo, nem no outro”. Por aí 
se vê que Jesus Cristo nos ensina que há pecados que 
serão perdoados também no outro mundo, isto é, 
após a morte. 
Temos que admitir, portanto, com a Bíblia, a 
existência desse lugar de purificação que Deus em 
sua Sabedoria e Bondade infinitas, criou para 
conciliar as exigências da sua justiça divina com as da 
sua misericórdia.  Podemos e devemos, pois, fazer 
orações pelos mortos em geral. Devemos rezar por 
todas as almas, porque não sabemos com certeza, 
quais estejam realmente precisando, e em condições 
de receber o mérito das nossas orações e sacrifícios 
oferecidos a Deus por elas. Em qualquer hipótese, 
estas orações e sacrifícios, não ficarão sem efeito. 
Sobretudo as Santas Missas que fizermos celebrar 
por elas, pois Deus fará a sua aplicação às almas que 
mais estiverem precisando. 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
Eterno Pai, Ofereço-Vos o Preciosíssimo Sangue 

de Vosso Divino Filho Jesus, em união com todas 

as Missas que hoje são celebradas em todo o 

mundo; por todas as Santas almas do purgatório, 

pelos pecadores de todos os lugares, pelos 

pecadores de toda a Igreja, pelos de minha casa e 

de meus vizinhos. Amém.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


