
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. 

--------------------------------------------------------------------- 
Via Sacra- Durante a quaresma haverá a Via Sacra 

em Português nas quartas-feiras às 7:30PM e nas 
sextas-feiras às 6:30PM em Inglês.    

--------------------------------------------------------------------- 
Cobrir As Imagens Durante Nas Últimas Semanas Da 

Quaresma 
É costume muito antigo e piedoso na Igreja que, a partir do quinto 
Domingo da Quaresma, – também chamado de Primeiro 
Domingo da Paixão (que é o Domingo de Ramos e da Paixão do 
Senhor), – cubram-se com panos roxos as cruzes, quadros e 
imagens sacras. As cruzes permanecem cobertas até o final da 
Liturgia da Sexta-feira Santa, os quadros e demais imagens até 
a celebração do Sábado Santo ou de Aleluia, a noite que 
antecede o Domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor. 
 
O sentido profundo de se cobrir as imagens sacras fundamenta-
se no luto pelo sofrimento do Cristo, levando os fiéis a refletir, ao 
contemplar os objetos sagrados cobertos com a cor roxa, que 
simboliza a dor, o recolhimento e a penitência. O ápice do 
despojamento ocorre após a Missa da Ceia do Senhor, na 
Quinta-Feira Santa, quando retiram-se as toalhas do Altar. A cruz 
coberta lembra-nos a humilhação de Nosso Senhor, que 
precisou ocultar-se para não ser apedrejado pelos judeus, como 
nos relata o Evangelho segundo S. João (10, 31-32.39-40) 

 

Esquema das Liturgias Pascais 2021 
 

DIA DE RAMOS- 14 de Abril 
Vigília: 27 de Março: 5PM (Inglês) e 7:30PM 
(Português)  
Domingo 28 de Março: 8:00 AM, 10:00 AM, 
11:30 AM em Português, Missa Cantata (Latim) 
e 5PM em Inglês 
------------------------- 
QUINTA-FEIRA SANTA- 01 de Abril, 2021 
Celebração bilíngue as 7:00 PM com Adoração 
ao Santíssimo Sacramento ate á meia-noite.  
-------------------------  
SEXTA-FEIRA SANTA- 02 DE ABRIL, 2021- 
CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR 

12:00PM em Inglês- Via- Sacra 
3:00 PM - Inglês – Celebração da Paixão do 
Senhor 
5:00 PM em Português com a Via- Sacra a 
seguir 
------------------------- 
SÁBADO SANTO- VIGILA DA PASCOA-03 DE 
ABRIL 
12:00PM Bênção da comida Pascal  
8 PM -Celebração da Santa Missa- Vigília 
Pascal Bilingue 
------------------------ 
PASCOA- 04 DE ABRIL, 2021 
8:00 AM, 10:00 AM (Inglês), 11:30 AM – 
Português, 3:00 PM- (Missa Cantata em Latim). 
Não haverá a Missa das 5PM.  
O escritório paroquial estará fechado na 
segunda-feira da Pascoa, dia 5 de Abril, e a 
Missa do dia será celebrada as 9:00 AM em 
Inglês.  
 
----------------------------------------------------------------------------- 
OFERTAS PARA O BANCO ALIMENTAR 

Estaremos recolhendo papel higiénico, rolos de 

papel de cozinha e itens sanitários para mandar 

para um banco alimentar da Baptist Church em 

Washington Street, South River. Haverão caixas 

á saída das portas principais da nossa Igreja,  

até o dia 28 de Março para colocarem as 

doações.  

Desde já, agradecemos a vossa generosidade 

com os mais necessitados. Que Deus abençoe 

a todos.  



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 20 de Março- João 
Martins Capela e família 
Domingo 21 de Março- Rosa 
Nogueira Pimentel e esposo  
+Quarta-feira 24 de Março- Rosa 
Nogueira Pimentel e esposo  
+Sábado 27 de Março- Joaquina 
de Jesus, esposo e filho 
+Domingo 28 de Março- Abel de 
Jesus Capela 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. 

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

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/ 
--------------------------------------------------------------------- 
 

APELO ANUAL DO BISPO 
 
Já todos deveriam ter recebido uma carta do Bispo 
Checchio convidando-vos a participar do Apelo Anual 
do Bispo. Os ministérios diocesanos apoiados pelo 
Apelo impactam diretamente muitos dos 
paroquianos aqui na paróquia de Corpus Christi. A 
vossa contribuição oferece oportunidades de 
formação para nossos catequistas, jovens, e adultos. 
Nos próximos dias, irão receber uma carta do Pe. 
Damian incentivando a vossa participação. Se ainda 
não fizeram a vossa doação, considerem fazê-lo hoje, 
devolvendo o vosso cartão de compromisso pelo 
correio ou através do site seguro: 
https://diometuchen.org/BAA. 
--------------------------------------------------------------------- 

CANCELAMENTOS DEVIDO Á PANDEMIA 
***Devido aos tempos em que vivemos durante esta 
pandemia do Vírus Covid-19, a caminhada anual dos 
peregrinos ao Santuário Imaculado Coração de Maria 
em Washington, NJ (Blue Army Shrine), não terá 
lugar durante este ano de 2021. Pedimos á Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima que nos proteja e 
interceda a Deus por todos nós, rogamos 
principalmente pelos enfermos, e pelo fim da 
pandemia.  
***Tambem não haverá o nosso Jantar anual do Dia 
dos Ramos. Pedimos ao Bom Deus que tudo volte ao 
normal para o próximo ano.   
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 13 e 14 de Março 2021 
Coleta: $3,899.00 + pelo correio: $1,649.00 
Através da internet: $998.27 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Março: 
Pela evangelização ‐ O sacramento da 
reconciliação 
Rezemos para que vivamos o sacramento da 
reconciliação com uma profundidade renovada, 
para saborear a infinita misericórdia de Deus. 
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