
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. 
--------------------------------------------------------------- 
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. 
--------------------------------------------------------------------- 
O Grupo de Jovens de Corpus Christi está a recolher 
meias de homem, mulher ou criança de qualquer 
tamanho para os mais necessitados. Por favor 
deposite na caixa á entrada da Igreja. 
 

CARTA DO NOSSO BISPO JAMES 
Estimados irmãos e irmãs em Cristo, 
Celebramos o Dia Mundial das Missões em 18 de 
outubro deste ano. Esta celebração eucarística anual 
e mundial enfatiza nosso chamado batismal 
compartilhado para sermos missionários por nosso 
próprio direito. 
Em sua mensagem para o Dia Mundial das Missões, 
o Papa Fancisco nos implora: “Neste ano marcado 
pelo sofrimento e pelos desafios criados pela 
pandemia de Covid-19, o caminho missionário por 
toda a Igreja continua à luz das palavras encontradas 
no relato da vocação do profeta Isaías: "Eis-me aqui, 
envia-me" (6: 8). Esta é a sempre nova resposta à 
pergunta do Senhor: "a quem enviarei? Este convite 
do coração misericordioso de Deus desafia a Igreja e 
a humanidade, na atual crise mundial. 
O Papa Francisco nos lembra durante o mês 
missionário de outubro que, como cristãos 
batizados, somos chamados pessoalmente à missão 
- especialmente neste momento - para levar o amor 
de Cristo aos mais esquecidos no mundo. Jesus é o 
próprio Missionário de Deus Pai; Ele nos pede que 
respondamos a este apelo à missão, a este convite a 
"sair de nós mesmos por amor a Deus e ao próximo". 
Qual será a sua resposta? “Aqui estou, envia-me” é a 
resposta que todos nos empenharemos para viver 
este Dia Mundial das Missões, através da oração, da 
participação na Eucaristia e da generosidade para 
com a coleta da Sociedade para a Propagação da Fé. 
Você também pode ser enviado a todos os confins da 
Terra - enviado por meio do apoio aos missionários e 
àqueles a quem servem. Suas doações sustentam 
sacerdotes, religiosos consagrados e líderes 
pastorais leigos em mais de 1.100 dioceses 
missionárias na Ásia, África, Ilhas do Pacífico e partes 
da América Latina e da Europa, enquanto proclamam 
o Evangelho, constroem a Igreja e servem os pobres. 
Com eles, você responde: "Aqui estou, envie-me." 
Este ano, em resposta aos desafios da pandemia 
para a Igreja Missionária, convido todos na Diocese 
de Metuchen a responder da maneira mais generosa 
possível. Ao fazê-lo, ofereço minha sincera gratidão 
pessoal por vosso amável coração missionário, 
estendido com amor durante todo o mês missionário 
de outubro. 
Com votos renovados, continuo vosso em Cristo,  
Bispo James Checchio 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 10 de Outubro- 
Alberto Ferro e esposa e 
rezemos por João e Rosa 
Sarabando  
+Domingo 11 de Outubro- 
Maria da Anunciação, e 
rezemos pelos membros da 
Irmandade de Fátima, por 
Sandro Feiteira, Mário dos 
Santos Caspento e Alírio 
Caspento 
+Quarta-feira 14 de Outubro – Rogério Martins 
+Sábado 17 de Outubro-Joaquina de Jesus, esposo 
e filho e rezemos por Maria Victoria Seixeiro   
+Domingo 18 de Outubro- João da Rocha Laranjeiro 
e rezemos por José Ribau e Manuel Fernandes 
--------------------------------------------------------------------- 
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 escritório da Paroquia estará fechado na 
segunda-feira dia 12 de Outubro, Dia de 
Columbo.  
A Missa do dia será celebrada as 9:00 AM. 
--------------------------------------------------------------- 
Durante o mês de Outubro haverá a reza do 
terço á volta do estacionamento da Igreja todos 
os dia às 6:00PM com o tempo bom. 
--------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Outubro: 
Pela evangelização: A missão dos leigos na 
Igreja. 
 
Rezemos para que em virtude do batismo 
dos fieis leigos, em especial as mulheres, 
participem mais em instâncias de 
responsabilidade da Igreja. 
 

ORAÇÃO PARCIAL FEITA PELO S. JOÃO PAULO II Á 
NOSSA SENHORA EM 1984  
Oh Imaculado Coração! Ajudai-nos a vencer a 
ameaça do mal, que se enraíza tão facilmente nos 
corações dos homens de hoje e que, nos seus efeitos 
incomensuráveis, pesa já sobre a vida presente e 
parece fechar os caminhos do futuro! 
-Da fome e da guerra, livrai-nos! 
-Da guerra nuclear, de uma autodestruição 
incalculável, e de toda a espécie de guerra, livrai-nos! 
-Dos pecados contra a vida do homem desde os seus 
primeiros instantes, livrai-nos! 
-Do ódio e do aviltamento da dignidade dos filhos de 
Deus, livrai-nos! 
-De todo o género de injustiça na vida social, 
nacional e internacional, livrai-nos! 
-Da facilidade em calcar aos pés os mandamentos de 
Deus, livrai-nos! 
-Da tentativa de ofuscar nos corações humanos a 
própria verdade de Deus, livrai-nos! 
-Da perda da consciência do bem e do mal, livrai-nos! 
-Dos pecados contra o Espírito Santo, livrai-nos, 
livrai-nos! 
Acolhei, ó Mãe de Cristo, este clamor carregado do 
sofrimento de todos os homens! Carregado do 
sofrimento de sociedades inteiras! 
 
 Ajudai-nos com a força do Espírito Santo a vencer 
todo o pecado: o pecado do homem e o “pecado do 
mundo”, enfim o pecado em todas as suas 
manifestações. 
 
 Que se revele uma vez mais, na história do mundo, 
a força salvífica infinita da Redenção: a força do 
Amor misericordioso! Que ele detenha o mal! Que 
ele transforme as consciências! Que se manifeste 
para todos, no vosso Imaculado Coração, a luz da 
Esperança!”.(4) 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 03 e 04 de Outubro 2020 
Coleta: $4,601.00 e pelo correio: $1,637.50 
Segunda coleta para despesas do 
aquecimento e ar-condicionado: $792.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício!  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


