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

linha 15 em Português. 
 
 

 

 

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

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.  
---------------------------------------------------------------------

REFEIÇÃO DE THANKSGIVING PARA OS 

MAIS NECESSITADOS 

O Restaurante Ria Mar estará oferecendo 
refeições aos carentes para a ocasião de Dia de 
Acão de Graças (Thanksgiving). Quem precisar 
de uma refeição já pronta, poderá ir buscar na 
quarta-feira dia 25 de Novembro, 2020 a partir 
das 3:30 PM até as 6:00PM no Banco Alimentar 
de South River na 98 Jackson Street, South 
River. Para pedidos de refeições por favor ligue 
para o Banco Alimentar para o número 732-238-
3020 até quarta-feira 18 de Novembro.  
Por favor divulguem o anúncio aos mais 
necessitados das nossas comunidades. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 07 e 08 de Novembro 2020 
 
Coleta: $3,803.00 e pelo correio: $1,195.00 
Através da internet:$1,214.35 
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.  
--------------------------------------------------------------- 
MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 

*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência; os pais e os padrinhos devem 
assistir a uma sessão de catequese oferecida na 
primeira terça-feira do mês ou ultimo sábado de 
cada mês; a celebração do Baptismo é no 3º 
Domingo do mês após a missa das 11:30 AM. 
Devem estar registados na paróquia, assistirem 
a’ Missa, e ajudarem nas despesas da nossa 
paróquia (usarem o sistema de envelopes de 
ofertório) por pelo menos 3 meses antes da 
marcação do Baptismo. 
Em casos especiais devem falar com o Pe. 
Damian pessoalmente. 
*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por 
favor verifiquem se estes têm os sacramentos 
necessários (Baptizado, Primeira Comunhão, 
Confirmação). Os padrinhos se forem casados 
devem ter sido casados pela Igreja. Devem 
comprovar que estão registados e participantes 
em uma paróquia Católica por mais de 3 meses. 
Padrinhos e Madrinhas devem servir de bons 
exemplos, serem pessoas de Fé, e participantes 
na Igreja Católica. 
--------------------------------------------------------------- 
Oração de Santa Gertrudes: 
(Promessa de Jesus: Nosso Senhor prometeu a Santa 
Gertrudes que salvaria mil almas do purgatório todos os 
dias, por cada pessoa que rezar com fervor esta Oração.) 
“Eterno Pai, eu Vos ofereço o preciosíssimo Sangue do 
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 meus vizinhos. Amém.” 



INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 14 de Novembro- 
Lucinda Pereira 
+Domingo 15 de Novembro- 
Rogério Martins e rezemos 
por Rosa Nunes Margarida 
(Machada), esposo Ernesto, 
filhos Manuel, João e nora 
Rosa 
+Quarta-feira 18 de 
Novembro- Padre Filipe 
Rocha 
+Sábado 21 de Novembro- José Zargo 
+Domingo 22 de Novembro- João Martins Capela e 
família e rezemos por Manuel Martins e José 
Seixeiro 
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
--------------------------------------------------------------------- 
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. 

OS TALENTOS DE DEUS EM NÓS 
Deus confia seus dons segundo as capacidades de 
cada um, sem deixar ninguém de fora. Preenche 
todos os seres humanos com bondade, misericórdia 
e amor e confia que cada um use esses dons 
largamente, para fazê-los frutificar na própria vida. A 
chave, portanto, está no modo como cada um se 
relaciona com Deus, o senhor dos empregados da 
parábola. Quem imagina que Deus seja severo, com 
medo acaba enterrando os dons e fica sem nada. 
Tem medo de arriscar e imagina que agradará a Deus 
simplesmente devolvendo-lhe o que recebeu. O 
Reino, no entanto, é a fé num Deus que é bom e nos 
agracia com seus dons. É a coragem de arriscar, para 
viver relações que extrapolem a lógica do “toma lá, 
dá cá”. O que significa dizer que, de nossa parte, o 
Reino é o que oferecemos a Deus como frutos de 
seus dons. 
O alerta vai para a leitura fundamentalista dessa 
parábola, tão comum hoje, segundo a qual os 
talentos são bens materiais e dinheiro. É leitura que 
trai o Evangelho, pois considera que Deus premia os 
que buscam multiplicar sempre mais as próprias 
riquezas, tirando dos que têm pouco até o pouco que 
têm. Vale lembrar que, nos Evangelhos, o único a 
oferecer riqueza como horizonte de vida foi o diabo 
a Jesus, no episódio das tentações. 
Outra leitura, alinhada com a vida e a missão de 
Jesus, pode, sim, ser feita, considerando os talentos 
como bens materiais e dinheiro. Nela, o homem da 
parábola não seria Deus, mas um patrão realmente 
severo e cruel que obriga os empregados a 
multiplicar suas riquezas. Neste caso, os cristãos são 
convidados a agir como aquele empregado que, 
conhecendo a ganância do patrão por dinheiro, se 
recusa a participar de seus planos egoístas. O Reino, 
então, seria o testemunho de quem resiste, não se 
contentando com um sistema onde uns poucos 
enriquecem sempre mais, à custa do 
empobrecimento da grande maioria. Pe. Paulo Bazaglia, 

ssp 

--------------------------------------------------------------------- 
O Grupo de Jovens da Corpus Christi estará a vender 
coroas de Natal. Para quem queira encomendar, é 
favor preencher o talão na página do boletim em 
Inglês. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


