
UMA FELIZ E SANTA PASCOA!  

ORAÇÃO NA LECTIO DIVINA. 

Aleluia! Pai, nós Te damos graças pelo grande 

mistério da Páscoa. Nós Te louvamos e Te 

bendizemos pelo teu Filho Jesus, que os homens 

levaram à morte, mas que Tu ressuscitaste ao 

terceiro dia. 

Nós Te pedimos por todas as Igrejas, fundadas na fé 

dos Apóstolos, para que testemunhem no mundo 

inteiro que Jesus está vivo. 

Ressuscitados com Cristo, nós Te louvamos, Pai, pelo 

Cordeiro pascal, teu Filho, que renova a nossa velha 

terra numa primavera de vida e de luz e que nos 

renova a nós mesmos pela sua Páscoa. 

Nós Te pedimos pelos baptizados e pelos jovens que, 

nestes tempos, renovam a sua profissão de fé. 

Deus nosso Pai, nós Te damos graças pela 

Ressurreição: a força do teu Espírito abriu o túmulo, 

o teu Filho levantou-se na luz deste dia eterno de 

Páscoa. 

Nós Te pedimos: abre os olhos do nosso coração, 

como fizeste ao discípulo que viu e acreditou, abre 

os nossos espíritos à compreensão das Escrituras.  

Amém. 

******************** 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 13 e 14 de Abril 2019 
Coleta: $6,781.00 + $774.00 pelo correio 
Segunda coleta: (padres reformados/aposentados) 
$1,221 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

Para qualquer informação por favor contacte o 
escritório da nossa paróquia: 732- 254-1800 linha 15 
em Português. 
A secretaria Humbelina estará no escritório da 
paróquia para atender em Português, nas segundas-
feiras, quartas-feiras, das 9:00 AM-3:00 PM e sextas-
feiras das 9:00AM-2:00PM. 
-------------------------------------------------------------------- 
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, e’ 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/ 
---------------------------------------------------------------------
No próximo Domingo e’ o DOMINGO DA DIVINA 
MISERICÓRDIA. Várias paróquias da nossa Diocese 
oferecem celebrações especiais nesse Domingo. Por 
favor consultem o jornal Diocesano “Catholic Spirit” 
para maiores informações. Procuramos participar 
destas lindas celebrações! 
-------------------------------------------------------------------- 
RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA IGREJA 
Se houver alguém interessado em contribuir com a 
restauração dalgum banco da Igreja, por favor 
contacte o escritório paroquial. Terá a possibilidade 
de escolher um banco e uma placa será colocada no 
banco com o seu nome ou em memória dalgum ente 
querido falecido.  
--------------------------------------------------------------------- 
YARD-SALE/ FEIRA 
O Ministério de Evangelização estará aceitando 
ofertas de vários objetos (brinquedos, roupas de 
criança, coisas de casa, etc.) para venderem na Feira 
–Yard Sale- no Sábado 18 de Maio, (ou dia 25 de 
Maio em caso de mau tempo). As pessoas de 
contacto: Eliana Neyra- 732-770-8245, Ann Marie 
Lento-732-589-1576, ou por email para: 
corpshritievm@gmail.com  
--------------------------------------------------------------------- 
***Não haverá Missaletes até encontrarmos um 
novo editor e imprensa para publicar os Missaletes 
da Missa.  

http://corpuschristisouthriver.org/pt/
mailto:corpshritievm@gmail.com


 
INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 20 de Abril- 
Comunidade Paroquial e 
familiares falecidos 
+Domingo 21 de Abril – 
Comunidade Paroquial e 
familiares falecidos 
+Quarta-feira 24 de Abril- 
João Capela e família 
+Sábado 27 de Abril- João 
Grego e rezemos por Lucinda 
Barbosa de Sousa e marido 
+Domingo 28 de Abril- Cesar Martins e Almas do 
Purgatório e rezemos por Rogério Martins  
------------------------------------------------------------------------ 

SORTEIO DE RIFAS 
Sorteio de rifas “Lucky calênder” tem lugar todas as 
primeiras terças-feiras do mês. Nos meses de Natal e 
da Pascoa há dois sorteios. Uma pessoa da nossa 
comunidade de língua portuguesa, que prefere ficar 
anonima, teve a sorte de ganhar $1,000. 00 no 
sorteio da Pascoa do ano de 2016! Se ainda não 
comprou o seu calendário de rifas, ainda não e’ tarde 
para comprar.  
--------------------------------------------------------------------- 
ENVELOPES DE OFERTORIO 
Queremos lembrar que os envelopes de ofertório 
deverão ser usados para podermos comprovar que 
frequentam a Missa e que são membros ativos da 
Igreja.  
Se ainda não recebem envelopes de ofertório pelo 
correio talvez seja por causa de não estarem 
registrados ou não termos o vosso endereço correto.  
--------------------------------------------------------------------- 
A PARÓQUIA SÃO JOÃO PAULO II CELEBRA A FESTA 
EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS MÁRTIRES 
Local: Igreja Nsa. Sra. do Rosário de Fátima  
* 188 Wayne Street, Perth Amboy, NJ 
Sábado 27 e Domingo 28 de Abril 

--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Abril: 
 
Universal: Pelos médicos e pelo pessoal humanitário 
presentes em zonas de guerra, que arriscam a 
própria vida para salvar a dos outros.  
 
 
 

 
75º ANIVERSÁRIO DA PAROQUIA 
A nossa paróquia de Corpus Christi celebrará o nosso 
75º aniversário em 2019, concluindo com um jantar 
de gala em setembro. Para manter o custo dos 
ingressos para o jantar mais baixos, ofereceremos 
espaço publicitário em nosso livreto Memorial. Se 
você, ou alguém que você conhece, é proprietário de 
uma empresa, ou gostaria de colocar um anúncio 
pessoal, por favor consulte na internet na nossa 
página paroquial os custos de cada anúncio: 
https://www.southrivercorpuschristi.org ou ligue 
para o escritório. Agradecemos a vossa generosidade 
e apoio. 
--------------------------------------------------------------------- 
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, principalmente em casos de divorcio, 
ou se não estiverem casados pela Igreja. 
*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. 
--------------------------------------------------------------------- 
O escritório estará fechado na Segunda-feira 22 de 

Abril e reabrirá na terça-feira dia 23 de Abril as 

9:00AM.   

- A equipe do escritório da paróquia e os Sacerdotes 

desejam a todos uma santa e abençoada Pascoa!  

 

http://www.southrivercorpuschristi.org/


 

 


