
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. 
---------------------------------------------------------------------  
RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 
As rifas do calendário da sorte- (Lucky 
Calendars) foram enviadas por correio. Cada 
calendário tem 14 rifas e custa $25.00, mas 
quem comprar 2 receberá uma grátis. Os 
sorteios ocorrem todas as primeiras terças-
feiras de cada mês por volta da 1:00PM. 
Procuremos participar sendo este um dos 
maiores modos de angariar fundos para a nossa 
paróquia. Boa sorte a todos os participantes! 
--------------------------------------------------------------------- 
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/     
------------------------------------------------------------------- 

REGISTRO PARA RECEBER AS VACINAS CONTRA O 

COVID 

O site de registro da vacina Covid está 

disponível para aqueles que desejam se 

registrar para receber a vacina. O link abaixo 

pode ser usado.  

As pessoas que estão em dúvida se podem 

receber a vacina por causa de assuntos de 

saúde e medicamentos que estão tomando, por 

favor consulte o seu médico antes de receber a 

vacina.  

https://covidvaccine.nj.gov/  

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

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. Se não são casados pela Igreja e 
quiserem baptizar seus filhos, por favor falem com o 
Padre Damian primeiro antes de marcar a data do 
Baptismo. 
*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 e não somente pelo civil. (Não devem ser 
divorciados sem anulação 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. 
--------------------------------------------------------------------- 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/
https://covidvaccine.nj.gov/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 16 de Janeiro- João 
Laranjeiro 
Domingo 17 de Janeiro- José 
Seixeiro 
+Quarta-feira 20 de Janeiro- 
Rogério Martins 
+Sábado 23 de Janeiro- Teresa 
de Jesus Araújo e esposo 
+Domingo 24 de Janeiro- José 
Roque esposa e filho 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 O livro das intenções de Missas para o ano 
de 2021 já está aberto. 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.  
---------------------------------------------------------------------- 

OFERTAS PARA O BANCO ALIMENTAR 

O grupo de jovens de Corpus Christi esta 

recolhendo certos itens para fornecer o Banco 

Alimentar de South River para ajudar os 

carentes. Depois do dia 1 de Fevereiro haverá 

uma caixa a saída das portas principais da Igreja 

para colocarem as doações. Os itens que estão 

recolhendo são: abre-latas, sal, pimenta, e 

outras especiarias, detergente de lavar louça. 

Estes itens devem ser novos, não usados. 

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

MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  

Pedimos aos paroquianos que mudam de 

endereço que façam o favor de contactar o 

escritório da paróquia para podermos atualizar 

os vossos registos. Caso contrario, os 

envelopes de ofertório e toda a correspondência 

volta para o escritório e isso resulta em novos 

gastos para a paróquia. Obrigado! 

 

 

  

Na segunda-feira dia 18 de Janeiro o escritório 

estará fechado devido ao feriado do dia Martin 

Luther King Jr. A Missa do dia será celebrada as 

9:00AM em Inglês. O escritório reabrirá na terça-

feira dia 19 as 9:00 AM. 

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

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 

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

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 

Janeiro:Intenção de oração pela evangelização 

–  A fraternidade humana 

Para que o Senhor nos conceda a graça de viver 
em plena fraternidade com os irmãos e as irmãs 
de outras religiões, rezando uns pelos outros, 
abertos a todos. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 09 e 10 de Janeiro 2021 
Coleta: $3,362.00 e pelo correio: $2,202.50 
Através da internet: $1,125.16   
Do Natal atualizada: $17,850.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
 
 

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


 
 

 

   

 

 

 


