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

 

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

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 

Devem estar registrados na nossa paróquia em 

caso de precisarem cartas de recomendação ou 

comprovantes para servirem de 

padrinhos/madrinhas em outras paróquias. Por 

favor verifiquem se estão realmente registados 

na nossa paróquia. O pároco pede que estejam 

registrados e ativos (participantes da Missa e 

usarem os envelopes de oferta, para podermos 

comprovar que frequentam a Missa) por pelo 

menos 3 meses antes de pedirem cartas de 

recomendação ou comprovantes. Para servirem 

de padrinho/madrinha devem ter recebido os 

Sacramentos de Iniciação. Se são casados 

devem ter sido casados na Igreja Católica. 

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

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 29 e 30 de Agosto 2020 
Coleta: $3,068.00 e pelo correio: $1,067.00 
Coleta para as taxas: $1,364.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  

CATEQUESE- PRIMEIRA COMUNHÃO 

Quem ainda não entregou o formulário que 

recebeu para o registo da Primeira 

Comunhão, por favor entregue-o o mais 

rápido possível. Precisamos dessas 

informações para registrar os nomes de 

cada criança que recebeu a Primeira 

Comunhão durante este ano.  

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

CATEQUESE- CONFIRMAÇÃO/CRISMA 

O sacramento da Confirmação 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 

registados.  

Se não recebeu a carta do Padre Damião, 

por favor ligue para o escritório 

paroquial.  

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

Registos para o ano Catequético de 

2020/2021 

Se ainda não entregou o formulário para 

registrar os vossos filhos na catequese, por 

favor devolva preenchido e com o vosso 

pagamento para o escritório paroquial o 

mais rápido possível. Os formulários se 

encontram nas saídas da Igreja. A porta ao 

lado da Igreja está aberta durante o dia.    

 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+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  
+Quarta-feira 16 Setembro- 
Almas do Purgatório  
+Sábado 19 de Setembro- Fernando Clemente 
+Domingo 20 de Setembro- José Zargo e rezemos 
por Manuel Martins, Cesar Martins e José Seixeiro 

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

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.  

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

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). 

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

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. 

PERDOAR É ELEVAR 
Pe. José David Quintal Vieira, scj 

 
Um miúdo acompanhou a sua avó quando esta 
foi à igreja confessar-se. Era um templo 
moderno, com confessionários acolhedores e 
práticos: uma luz verde para mostrar que estava 
livre, outra vermelha quando ocupado. À saída o 
neto perguntou: 
– Então a avó mão teve medo de subir naquele 
elevador? 
– Qual elevador? 
– Aquele onde a avó se ajoelhou dentro da 
igreja. 
 Bem se esforçou aquela mulher em explicar que 
não era nenhum elevador mas não sei se o 
miúdo ficou convencido. Só sei que a partir daí 
eu sempre encarei a confissão como um acto de 
elevação.  
 Quem é perdoado, num gesto concreto de 
arrependimento, eleva-se até ao céu. Quantas 
vezes devo perdoar? Tantas vezes quantas eu 
preciso de ser perdoado. A parábola deste 
Domingo mostra que quem não perdoa é porque 
não soube acolher o perdão que os outros lhe 
davam. 
 Perdoar 70 X 7, isto é, sempre: 
 Porque se errar é humano, perdoar é divino. 
 Porque a única medida do perdão é perdoar 
sem medida. 
 Porque quem ama perdoa e quem perdoa ama. 
 Porque, por incrível que pareça, cada pessoa é 
susceptível de mudança. 
 Porque posso condenar o pecado mas nunca o 
pecador. 
 Só assim elevar-me-ei até ao céu através desse 
ascensor que é o perdão. 
--------------------------------------------------------------- 

 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 
Ofertório de 05 e 06 de Setembro 2020 
Coleta: $3,901.00 e pelo correio: $1,417.50 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício!  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


