
 

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 recebera’ 

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. 

Tambem são bons presentes de Natal para oferecer 

aos familiares e amigos.  

Boa sorte a todos os participantes! 

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

 

ESQUEMA DE MISSAS PARA O NATAL E ANO NOVO 
Dia de Ceia, Quinta-feira, 24 de Dezembro 
2020 
4:00 p.m. Missa (Inglês)  
10:00 p.m.  Missa (Inglês) 
12:00 – Missa da meia-noite em Latim 
Natal- Domingo 25 de Dezembro   
8:00 a.m. Inglês 
10:00 a.m. Inglês    
11:30 a.m. - Missa em Português  
------------------------ 
Solenidade de Maria, Mãe de Deus 
Quinta-feira 31 de Dezembro 2020 
5:00 PM Missa vespertina do Ano Novo (Inglês)  
Sexta-feira 01 de Janeiro 2020- Ano Novo 
9:00 a.m. Missa em Inglês 
11:30 a.m. Missa em Português  
7:00 p.m. Missa em Latim 
 
*Adoração ao Santíssimo Sacramento 
Primeira Sexta-feira do mês 
3:00pm-6:45pm 
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
*Por causa de restrições durante a pandemia, 
por favor nos comunique através de email-
correio electrónico, telefone, ou outros meios de 
comunicação, qual Missa do Natal pretende 
participar.     
--------------------------------------------------------------------- 
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 
Dezembro: 
Intenção de oração pela evangelização – Para uma 
vida de oração 
Rezemos para que a nossa relação pessoal com Jesus 
Cristo se alimente da Palavra de Deus e de uma vida 
de oração. 
 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 19 de Dezembro- João Domingues Grego 
+Domingo 20 de Dezembro- 
João Martins Capela e 
família, e rezemos por 
Manuel Martins e José 
Seixeiro 
+Quarta-feira 23 de 
Dezembro- José Zargo  
+Sexta-feira 25 de 
Dezembro- Natal – Intenções enviadas pelos 
envelopes do Natal 
+Sábado 26 de Dezembro- Anthony Pereira e 
rezemos por Maria e Aberto Ferro 
+Domingo 27 de Dezembro- António Ribeiro de 
Jesus e rezemos por José Seixeiro 
--------------------------------------------------------------------- 
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.  
---------------------------------------------------------------------- 

 
ÁRVORE DE NATAL PARA OS NECESSITADOS  
 
Os grupos de São Vincente de Paulo e o Apoio 

Social montaram árvores de Natal na Igreja,  

ornamentadas com postais com pedidos de 

cartões monetários (gift-cards) para os mais 

necessitados das nossas comunidades. Os 

postais que correspondem á nossa comunidade, 

estão marcados com o nome “Apoio Social” e 

têm uma fita vermelha.  

Quem quiser participar por favor retire a 

quantidade de postais que quiser para ir 

comprar e ativar o cartão ou cartões ao Shop-

rite com o valor monetário que puderem 

oferecer. Depois de comprar o gift-card- (cartão 

do Shop-rite) por favor deposite na caixa de 

ofertas ao lado da árvore juntamente com os 

ornamentos que retiraram da árvore.  

 
 

Um Exame de Consciência Para o Advento pelo Rev. 
Richard Veras: Advento Companheiro do 
Magnificat 
 
R /. Vem, Senhor Jesus! 
 
Pelas vezes em que esqueci que preciso de um 
Salvador e arrogantemente me considero suficiente 
para mim mesmo.   
 
Pelos momentos em que não acredito em Jesus e, 
em vez disso, me entrego à mentira de perceber que 
Deus Pai é indiferente ou hostil ao meu bem-estar.  
 
Pelos momentos em que confio mais em minhas 
acusações de autocomiseração do que no amor do 
Pai.  
 
Pelos momentos em que profano a presença de 
Cristo fazendo minhas próprias opiniões, meus 
próprios critérios, ou meus próprios gostos e 
desgostos a medida para medir as circunstâncias da 
vida e de outras pessoas.  
 
Pelas vezes em que evitei a presença de Cristo, seja 
pela presença sacramental de Sua presença ou por 
meio das pessoas que Ele colocou em minha vida.  
 
Pelas vezes que blasfemei a presença de Cristo 
usando outros seres humanos como coisas que 
posso manipular ou usar para meus próprios fins 
egoístas.  
 
Pelas vezes em que desconsiderei a vontade de 
Cristo abusando das coisas que Ele me deu para a 
edificação de Seu Reino.  
 
Pelos momentos em que eu justifico meus pecados 
e, portanto, trato a misericórdia de Deus com 
desdém (e ingratidão).  
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 28 e 29 de Dezembro 2020 
Coleta: $3,443.00 e pelo correio: $1,834.00 
Através da internet: $1,190.92   
Coleta para os padres reformados: $634.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  



 


