
Para atendimento em 

Português, por favor 

ligue para o escritório 

da nossa paróquia: 

732- 254-1800 linha 15 

em Português. 

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

O escritorio paroquial 

está aberto das 

segundas-feiras  às 

sextas-feiras das 

9:00AM-4:00PM. Atendimento em Português: 

todas as segundas-feiras, quartas-feiras e 

sextas-feiras. 

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

O WEBSITE DA NOSSA PAROQUIA: Para 

obter mais informações em Inglês e Português 

sobre os acontecimentos na nossa paróquia, 

também podemos consultar o website pela 

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/  

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

Riffa 50/50 Estaremos a vender rifas de 50/50 

para angariar fundos para a nossa Paroquia 

Corpus Christi. O preço é $10.00 por rifa e estão 

á venda no escritório paroquial ou depois de 

cada Missa. A última vez que usamos esta forma 

de angariar fundos, uma pessoa ganhou 

$2,400.00. Quanto mais pessoas participarem, 

mais o valor do premio aumenta.   

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

 

 

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. 

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

REGISTOS PAROQUIAIS: 

Todos os paroquianos devem ser registrados na 

paroquia. Paroquianos de mais de 18 anos de 

idade devem se registrar/cadastrar  

independentemente de seus pais. É necessário 

ser um paroquiano registrado e participante 

(participar das Missas) e ajudar na manutenção 

de nossa paróquia (usar o sistema de envelopes 

de ofertorio) por pelo menos 3 meses para que 

possamos fornecer qualquer carta ou 

documento comprovativo. Por favor notifique  o 

escritório paroquial se houver alguma mudança 

de endereço  ou telefone para que possamos 

atualizar o seu registo paroquial.  

 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 18 de Setembro- Manuel Francisco 
Pandeirada e Agostinho Redondo 
+Domingo 19 de Setembro- João Laranjeiro 
+Quarta-feira 22 de Setembro- ---- 
+Sábado 25 de Setembro- (no proximo boletim) 
+Domingo 26 de Setembro- (no proximo 
boletim) 
--------------------------------------------------------------- 

As intenções de Missas que tinham sido 

marcadas para as quartas-feiras foram 

transferidas para os finais de semana até o 

Pe. Eugénio chegar.  

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

Intenção do Papa Francisco para Setembro 

Intenção de oração universal – Um estilo de 

vida ecologicamente sustentável.  

Rezemos a fim de que todos façam escolhas 

corajosas por um estilo de vida sóbrio e 

ecologicamente sustentável, alegrando-nos 

pelos jovens que se comprometem 

resolutamente a este respeito. 

 

 

 

INFORMAÇÃO ATUALIZADA SOBRE A 

CHEGADA DO PE. EUGÉNIO (Para 

atendimento em Português)  

O Monsenhor Fell da nossa Diocese de 

Metuchen informou o Pe. Damião, e também o 

Pároco da comunidade de língua Portuguesa de 

Perth Amboy, que o processo está em 

andamento para o Pe. Eugénio poder vir para os 

Estados Unidos, para servir as nossas 

comunidades de língua Portuguesa. A nossa 

Diocese está em contacto com o advogado de 

imigração que está a tratar da documentação 

necessária. Estão agora numa última fase do 

processo, que é uma entrevista com o Pe. 

Eugénio na embaixada Americana na Polónia. 

Mantenhamos em nossas orações as 

necessidades da nossa paroquia. Que tudo se 

resolva o mais rápido possível para que o Pe. 

Eugénio possa viajar para os Estados Unidos. 

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

As Sete Dores de Nossa Senhora 

Na iconografia de Nossa Senhora das Dores, ela 

é representada por sete espadas encravadas no 

seu coração, representando as Sete Dores de 

Maria durante a sua vida terrena. 

1. A profecia de Simeão 

2. Fuga da Sagrada Família para o Egito 

3. O desaparecimento de Jesus no Templo 

4. Assistir Jesus carregando a cruz 

5. Presenciar a crucificação de Jesus 

6. Maria recebendo o corpo do Filho quando é retirado 

da cruz 

7. O enterro e sepulcro de Jesus Cristo 

Igualmente, è comum que ela apareça chorando, com um 

manto escuro e com o rosto triste.  



 

 

 

 

 

  

   


