
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. 

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

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/ 

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

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Abril: 
Intenção de oração universal – Os direitos 
fundamentais 
Rezemos por aqueles que arriscam a vida lutando 

pelos direitos fundamentais nas ditaduras, nos 

regimes autoritários e até mesmo nas 

democracias em crise. 

TRANSMISSÃO AO VIVO DA IGREJA CORPUS 

CHRISTI VAI PARAR POR FALTA DE VOLUNTÁRIOS. 

Nossa última transmissão ao vivo será no dia 24 

de abril. Se você não puder assistir à missa 

pessoalmente, visite o site da Diocese de 

Metuchen para outras opções de transmissão ao 

vivo. 

Agradecemos a AnnMarie e John Karczmit, 

proprietários do Always Video, por oferecerem 

seu tempo e talentos durante este ano passado, 

trazendo-nos a transmissão da Missa ao vivo. 

Agradecemos também a Steve DeMeglia que se 

juntou ao ministério voluntário este ano também. 

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

Apelo Anual do Bispo 2021 

Transformado pelo Corpo e Sangue de Cristo e 

enviado em missão para acender um fogo no 

coração da Igreja 

Obrigado a todos os que deram tão 

generosamente ao Apelo Anual do Bispo de 

2021. Se você ainda não se comprometeu, 

ainda há tempo de participar. Envie sua oferta 

para: Diocese of Metuchen, Bishop’s Annual 

Appeal, PO Box 4000, Metuchen, NJ 08840-

4000 ou doe online  www.diometuchen.org/BAA.   

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

Parabéns e felicidades a 

Joe e Denise Baccigalupi, 

(gerente do nosso 

escritório paroquial) que 

comemoram seu 50º 

aniversário de casamento 

no dia 24 de abril de 2021. 

Que Deus os abençoe com saúde, amor e 

felicidades!  

 

 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/
http://www.diometuchen.org/BAA


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 17 de Abril – Manuel 
Martins Capela e família 
Domingo 18 de Abril – Ernesto 
Sarabando e esposa e rezemos 
por Maria Pessoa Faneco e José 
Seixeiro 
+Quarta-feira 21 de Abril – 
Rogério Martins  
+Sábado 24 de Abril-Artur 
Dantas e esposa  
+Domingo 25 de Abril- Euclides Mirassol e pais e 
rezemos por José Seixeiro 
--------------------------------------------------------------------- 
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. 

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

PROGRAMA DE ACONSELHAMENTO  

New Jersey Hope and Healing Crisis Counceling 

Services para pessoas afetadas pela pandemia 

COVID-19. 

Por meio de uma parceria estadual, a Catholic 

Charities de New Jersey está oferecendo 

aconselhamento de crise para as pessoas 

afetadas pela pandemia Covid-19. Se souber de 

alguém que v precise de ajuda, ligue para: 732-204-

6510. Este programa é um Programa de 

Aconselhamento de Crise (CCP) oferecido a você por 

NJ Hope and Healing, Catholic Charities Community 

Services, em colaboração com a Divisão de Serviços 

de Saúde Mental e Dependência, Desastres e 

Terrorrismo do Departamento de Serviços Humanos 

de NJ, através duma concessão da Fema- (Fema 

Grant). 

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

Oração para Vocações Sacerdotais e religiosas 

“Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela 

nossa salvação e sempre nos sustentais com os 

dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades 

cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes 

de vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se 

consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-as 

no seu compromisso de propor uma adequada 

catequese vocacional e caminhos de especial 

consagração. Daí sabedoria para o necessário 

discernimento vocacional, de modo que, em tudo, 

resplandeça a grandeza do vosso amor 

misericordioso. Maria, Mãe e educadora de Jesus, 

interceda pela comunidade cristã, para que, tornada 

fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações 

autênticas para o serviço do povo santo de Deus. 

Amém".  

---------------------------------------------------------------------
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 10 e 11 de Abril 2021 

Coleta: $3,666.00 + pelo correio: $1,222.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 
 
 



 


