
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. 

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

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 
Devem estar registrados na nossa paróquia em 
caso de precisarem cartas de recomendação ou 
quaisquer comprovantes para servirem de 
padrinhos/madrinhas. 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.  
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Maio: 
Intenção de oração universal – O mundo das finanças 
Rezemos a fim de que os responsáveis pelas finanças 

colaborem com os governos para regulamentar a esfera 
financeira e proteger os cidadãos de seus perigos.        

16 de maio de 2021- Solenidade da Ascensão de 
Jesus  
Os Bispos de New Jersey votaram para que a Solenidade 
da Ascensão do Senhor fosse transferida de quinta-feira, 
13 de maio, para domingo, 16 de maio (substituindo o 7º 
domingo da Páscoa). Esta mudança será apenas para este 
ano. 

Reflexão:  
A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje 
celebramos sugere que, no final do caminho 
percorrido no amor e na doação, está a vida 
definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também 
que Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, 
seus seguidores, que devemos continuar a realizar o 
projecto libertador de Deus para os homens e para o 
mundo. 
--------------------------------------------------------------------- 

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 
á 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. 
---------------------------------------------------------------------------- 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 08 e 09 de Maio 2021 

Coleta: $4,415.00 + pelo correio: $1,283.50 
Pela internet: $1,227.83 
Coleta da Pascoa: $11,916.50 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 15 de Maio- Rogério 
Martins  
+Domingo 16 de Maio- João 
Laranjeiro 
+Quarta-feira 18 de Maio- ----
+Sábado 22 de Maio- José Maria 
Mirassol esposa e filho 
+Domingo 23 de Maio- Manuel 
João Fonseca e esposa 
 

--------------------------------------- 
MANEIRAS 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. 

--------------------------------------------------------------------- 
HYDE AMENDMENT/EMENDA HYDE 
Sua voz poderá ajudar a salvar milhões de vidas! A 
Emenda Hyde protegeu os americanos de financiar o 
aborto por mais de 45 anos. É creditado por ter 
salvado a vida de mais de 2,4 milhões de crianças até 
o momento. Agora, membros poderosos do 
Congresso querem retirar essa lei que tanto 
democratas quanto republicanos apoiaram por 
quase meio século. Sem ele, bilhões de dólares de 
todos nós contribuidores de taxas, poderiam ir para 
o aborto sem a nossa autorização.  
Entre em contato com o congressista Frank Pallone 
Jr. para exortá-lo a garantir que a Emenda Hyde e 
pilotos semelhantes permaneçam no actual no 117º 
Congresso. Poderão ligar para ele para o # 732-249-
8892 ou pelo correio eletrónico /e-mail, ou pelo site:  
https://palloneforms.house.gov./contact/  
Verifique mais contactos e informações na página 
em Inglês.  
Obrigado. 
 

QUESTIONÁRIO DA DIOCESE 
O Pe. Damião está chegando ao fim do primeiro 
prazo de seis anos como Pastor na nossa paróquia. 
Por esse motivo, a Diocese gostaria que os nossos 
paroquianos completassem um questionário ate o 
dia 30 de Maio 2021, para ajudar o nosso Bispo a 
decidir o assunto da renovação do mandato do Pe. 
Damião como pastor da nossa paróquia de Corpus 
Christi. 
Por favor consultem a carta em Inglês e Português da 
diocese que está inserida no boletim desta semana 
sobre este assunto.  
--------------------------------------------------------------------- 

Apelo Anual do Bispo 2021 
Transformado pelo Corpo e Sangue de Cristo e 
enviado em missão para acender um fogo no 

coração da Igreja 
Até o momento, o Escritório de Desenvolvimento 
recebeu promissórios no total de $ 20.680.75 com 
pagamentos no total de $ 19,535.75 de 137 de 
nossos paroquianos. Isto representa 62,7% da nossa 
meta de $33.000,00.  
Obrigado a todos que enviaram a vossa oferta ao 
Apelo Anual do Bispo 2021. Se ainda não se 
comprometeu/ofereceu, ainda há tempo de 
participar. Por favor envie a sua oferta para: Diocese 
of Metuchen, Bishop’s Annual Appeal, PO Box 4000, 
Metuchen, NJ 08840-4000 ou pode contribuir 
através da internet online para: 
www.diometuchen.org/BAA      
--------------------------------------------------------------------- 
Reza do terço durante o mês de Maio 
Durante o mês de Maio quando estiver tempo 
favorável, haverá a reza do terço em Inglês todos os 
fins-de-semana as 6:15 PM á volta do 
estacionamento principal da Igreja. Venham 
participar.  
--------------------------------------------------------------------  
Pro-Vida 
A organização Life Choices, está recolhendo ofertas 
monetárias para ajudar famílias ou mães solteiras 
que estão esperando bebés. Os envelopes se 
encontram nas saídas da nossa Igreja até dia 23 de 
Maio Para mais informações consulte o site: 
www.LifeChoicesRC.com.  
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