
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. 
---------------------------------------------------------------------
QUARTA-FEIRA DE CINZAS 
Os horários de Missas e celebrações para o dia de 
Quarta-feira de Cinzas no dia 17 de Fevereiro são os 
seguintes:  
7:30 AM com Missa em Inglês, Meio dia (12:00 PM) -
sem Missa, 5:00 PM sem Missa, 6:15 PM Missa em 
Latim, e 7:30 PM com Missa em Português. 
--------------------------------------------------------------------- 
Via Sacra- Durante a quaresma haverá a Via Sacra 
em Inglês nas sextas-feiras as 6:30PM. Iremos avisar 
em que dia será em Português.  
--------------------------------------------------------------------- 
ENVELOPES DE OFERTÓRIO 
Queremos lembrar que os envelopes de ofertório 
deverão ser usados para podermos comprovar que 
frequentam a Missa e que são membros ativos e 
registrados/cadastrado na nossa Igreja.  
Necessita estar registrado para receber qualquer 
comprovante, receber sacramentos, servir de 
madrinha ou padrinho, documentações, etc.  
 

O QUE SIGNIFICA A QUARTA-FEIRA DE CINZAS 
 
A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da 
Quaresma no calendário cristão ocidental. As cinzas 
que os cristãos católicos recebem neste dia é um 
símbolo para a reflexão sobre o dever da conversão, 
da mudança de vida, recordando a passageira, 
transitória, efêmera fragilidade da vida humana, 
sujeita à morte. 
 
 
Ela ocorre quarenta dias antes da Páscoa sem contar 
os domingos ( que não são incluídos na Quaresma); 
ela ocorre quarenta e seis dias antes da Sexta-feira 
Santa contando os domingos. Seu posicionamento 
varia a cada ano, dependendo da data da Páscoa. A 
data pode variar do começo de fevereiro até à 
segunda semana de março. 
 
Alguns cristãos tratam a quarta-feira de cinzas como 
um dia para se lembrar a mortalidade da própria 
mortalidade. Missas são realizadas tradicionalmente 
nesse dia nas quais os participantes são abençoados 
com cinzas pelo padre que preside à cerimónia. 
 
O padre marca a testa de cada celebrante com 
cinzas, deixando uma marca que o cristão 
normalmente deixa em sua testa até ao pôr do sol, 
antes de lavá-la. Esse simbolismo relembra a antiga 
tradição do Médio Oriente de jogar cinzas sobre a 
cabeça como símbolo de arrependimento perante 
Deus (como relatado diversas vezes na Bíblia). No 
Catolicismo Romano é um dia de jejum e abstinência. 
 
Como é o primeiro dia da Quaresma, ele ocorre um 
dia depois da terça-feira gorda ou Mardi Gras, o 
último dia da temporada de Carnaval. A Igreja 
Ortodoxa não observa a quarta-feira de cinzas, 
começando a quaresma já na segunda-feira anterior 
a ela. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Fevereiro: Intenção de oração universal – Violência 
contra as mulheres 
Rezemos pelas mulheres vítimas de violência, a fim 
de que sejam protegidas pela sociedade e seus 
sofrimentos sejam levados em consideração e 
sejam ouvidas. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 13 de Fevereiro- 
Rogério Martins 
Domingo 14 de Fevereiro – João 
dos Santos Parracho e rezemos 
por Sandro Feiteira e membros 
da Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 17 de Fevereiro- 
Quarta-feira de Cinzas (até ao 
presente não há intenção).  
+Sábado 20 de Fevereiro- Rich e 
Francesca Bovasso  
+Domingo 21 de Fevereiro- João Martins Capela e 
família  
--------------------------------------------------------------------- 
Agradecemos a todos os participantes que 
contribuíram para a rifas anuais do Direito á Vida- 
Right to Life. Aqui segue os resultados dos sorteios 
de 2020: 
1º Premio-Volvo: Peter Perkowski, de Bridgewater, 
NJ 
2º Premio-$1,000.00 para compras do Shop-Rite: 
Suzanne Sulick, Winchester, VA 
3º Premio- $750.00 para compras do Shop-Rite: 
Lorraine Giazuzzi, Monroe Twp, NJ 
4º Premio- $500.00 para compras do Shop-Rite: 
Andrew Usmiani, Robbinsville, NJ 
--------------------------------------------------------------------- 
O Ministério de Evangelização de Corpus 

Christi está promovendo um programa baseado 

em vídeo, com o nome: The Search. Este 

programa leva os participantes em uma jornada 

pelas questões duradouras da vida. Em sete 

episódios lindamente filmados, especialistas 

dos campos da ciência, medicina, psicologia, 

arte e religião examinam nosso lugar na história 

mais ampla da existência. Assista ao trailer aqui: 

https://player.vimeo.com/video/446879132 

As reuniões serão às terças-feiras, a partir de 9 

de fevereiro. Cada sessão terá início às 19h30 e 

será realizada virtualmente via zoom. Há uma 

taxa de $15 para ajudar a cobrir o custo do guia 

de estudo. Para mais informações ou para se 

registrar, envie um e-mail para 

corpuschristievm@gmail.com ou ligue para 

Andy @ 732-374-6394 

CONSAGRAÇÃO A SÃO JOSÉ  
O Ministério de Evangelização convida a todos, e de 
modo especial aos homens da nossa paróquia que 
sabem Inglês, a participar na Consagração a São José. 
A Consagração consiste de um “retiro” com 
pequenas reflexões durante 33 dias. As reflexões 
serão tiradas do livro: Consecration to St. Joseph: The 
Wonders of our Spiritual Father, by Donald H. 
Calloway, MC. Este livro está á venda pelos seguintes 
vendedores: Books Direct, EWTN, Catholic Supply,  e 
Amazon.   
A Consagração pode ser feita em particular ou em 
grupo através do Zoom. Os grupos através do Zoom 
se encontram semanalmente cada segunda-feira a 
partir do dia 15 de Fevereiro as 7:30PM ate 15 de 
Março, e termina na Festa de São José, dia 19 de 
Março, 2021. Quem estiver interessado em 
participar por favor mande um e-mail para 
corpuschristievm@gmail.com para se cadastrar. 
--------------------------------------------------------------------- 
 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 30 e 31 de Janeiro 2021 
Coleta: $2,938.00 e pelo correio: $1,593.50 
Através da internet: $1,108.10  
Assessment/taxas: $1,110.00 
 
Ofertorio de 06 e 07 de Fevereiro 2021 
Coleta: $2,319.00, pelo correio: $927.00  
pela internet: $1,430.63 
Coleta para o jornal diocesano- Catholic Spirit: 
$263.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
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