
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 até 

o final do verão: 

Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até 

às quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM  

Atendimento em Português: terças-feiras das 

9:30AM-3:30PM e quintas-feiras- mais ou 

menos das 11:00AM-2:00PM.  

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

O WEBSITE DA NOSSA PAROQUIA: 
Para obter mais informações em Inglês e 
Português sobre os acontecimentos na nossa 
paróquia, também podemos consultar o website 
pela 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/ 
--------------------------------------------------------------------- 

Confraternização/café e biscoitos  

O Ministério de evangelização agradece a todos 

os nossos paroquianos e amigos de Corpus 

Christi por virem participar das Liturgias 

connosco. Desejamos a todos um abençoado 

outono. 

Por favor, venham aproveitar café e biscoitos 

grátis no domingo dia 19 de setembro de 2021 

após as missas das 8h00 e das 10h00 ao ar livre 

em frente á gruta de Nossa Senhora de Lourdes, 

se o tempo estiver agradável, caso contrário, 

terá lugar no Salão da Igreja. 

 

 

AGRADECIMENTOS! 

Queremos agradecer a todos os que 
participaram e ajudaram de alguma maneira na 
realização da Festa de Nossa Senhora da Boa 
Hora e dos Imigrantes no Clube Português no 
domingo passado. Foi uma Festa bem animada 
com boa comida, divertimentos, música, 
ranchos. Os andores também estavam 
espetaculares. Que Deus abençoe a todos!  
--------------------------------------------------------------- 

CATEQUESE 
Estamos agora recebendo as matrículas/ 

registros atrasados para a catequese do ano de 

2021-2022. Os formulários de registros se 

encontram no escritório para quem ainda 

precisar. Cada criança deve ser registrada 

mesmo se já andaram na catequese no ano 

passado. As classes começarão no dia 16 de 

Setembro, 2021.  

O esquema de classes será o seguinte:  

1ª e 2ª classe- 4:00-5:15PM no salão da Igreja 

cada quinta-feira começando no dia 16 de 

setembro 

3ª classe- 9:30-10:45 AM no salão da Igreja 

cada Sábado começando no dia 18 de 

setembro 

4ª e 5ª classe- 4:00-5:15PM na St. Mary Coptic 

Church (antiga escola de Corpus Christi) cada 

quinta-feira 

6ª, 7ª, e 8ª classe- 7:00-8:15 PM na St. Mary 

Coptic Church (antiga escola de Corpus Christi) 

cada quinta-feira 

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

Intenção do Papa Francisco para Setembro 

Intenção de oração universal – Um estilo de 

vida ecologicamente sustentável 

Rezemos a fim de que todos façam escolhas 

corajosas por um estilo de vida sóbrio e 

ecologicamente sustentável, alegrando-nos 

pelos jovens que se comprometem 

resolutamente a este respeito. 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
 

+Sábado 11 de Setembro- 
Emidio Sancho 
+Domingo 12 de 
Setembro- Rogério 
Martins, e João Martins 
Capela e família e 
rezemos por Sandro 
Feiteira, Regina Mateus, 
José Maria Maltez e 
membros da Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 15 de Setembro- ---- 
+Sábado 18 de Setembro- Manuel Francisco 
Pandeirada e Agostinho Redondo 
+Domingo 19 de Setembro- João Laranjeiro 
--------------------------------------------------------------- 

As intenções de Missas que tinham sido 

marcadas para as quartas-feiras foram 

transferidas para os finais de semana até o 

Pe. Eugénio chegar.  

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

INFORMAÇÃO ATUALIZADA SOBRE A 
CHEGADA DO PE. EUGÉNIO (Para celebrar 
as missas e atendimento de um Padre em 
Português)  
 
O Monsenhor Fell da nossa Diocese de 
Metuchen informou o Pe. Damião, e também o 
Pároco da comunidade de língua Portuguesa de  
Perth Amboy, que o processo está em 
andamento para o Pe. Eugénio poder vir para os 
Estados Unidos, para servir as nossas 
comunidades de língua Portuguesa. A nossa 
Diocese está em contacto com o advogado de 
imigração que está a tratar da documentação 
necessária. Estão agora numa última fase do 
processo, que é uma entrevista com o Pe. 
Eugénio no consulado dos Estados Unidos na 
Polónia.  
Mantenhamos em nossas orações as 
necessidades da nossa paroquia. Que tudo se 
resolva o mais rápido possível para o Pe. 
Eugénio poder viajar para os Estados Unidos.  
--------------------------------------------------------------- 

 

 

14 de Setembro: Exaltação da Santa Cruz 

A Exaltação da Santa Cruz na visão de Papa 

Francisco 

“A Cruz parece decretar o fracasso de Jesus, 

mas, na realidade, marca a sua vitória. No 

Calvário, aqueles que o injuriavam, diziam: ‘Se 

és Filho de Deus, desce da cruz’. Mas a verdade 

era o oposto: justamente porque era o Filho de 

Deus, Jesus estava ali, na cruz, fiel até o final ao 

desígnio do amor do Pai. E exatamente por isso 

Deus ‘exaltou’ Jesus, dando-lhe uma realeza 

universal” 

A Santa Cruz é sinal de vida, esperança e 

salvação para todos os que creem em Cristo. 

Fixemos, portanto, nossos olhos no amor de 

Deus revelado na Cruz. Dessa forma, 

abracemos o amor de Deus manifestado na 

Cruz, para que, cultivando-o em nosso 

cotidiano, sejamos sinal de vida e esperança 

para nossos irmãos e irmãs. 

Oração de São Francisco ante o Crucifixo 
Altíssimo, glorioso Deus, 
iluminai as trevas do meu coração, 
dai-me uma fé reta, 
uma esperança certa 
e uma caridade perfeita; 
sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de 
que eu cumpra o vosso santo e veraz 
mandamento. Amém. 
--------------------------------------------------------------- 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Coleta do dia da Assuncao de Nossa Senhora: 

$1,050.00  Ofertório de 21 e 22 de Agosto 2021 
Coleta: $4,021.00   + pela internet: $1,140.19  

Ofertorio de 28 e 29 de Agosto 2021 

$4,202.00 + pela internet: $1,043.51+ pelo correio: 

$946.00, coleta para abatimento das taxas: 

$1,475.00 

Oferta de 04 e 05 de setembro: $5,188.00 + $1,243 

pela internet +$1,036 pelo correio 

Muito obrigado a todos pela vossa generosidade 

e sacrifício!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


