
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 até 

o final do verão: 

Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até 

às quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM  

Atendimento em Português: terças-feiras das 

9:30AM-3:30PM e quintas-feiras- mais ou 

menos das 11:00AM-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, 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.  

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

Intenção do Papa Francisco para o mês de Agosto 
de 2021: 
Intenção de oração pela evangelização – A Igreja 
Rezemos pela Igreja, a fim de que receba do Espírito 
Santo a graça e a força de reformar-se à luz do 
Evangelho. 

MISSA NO CLUBE PORTUGUES DE SOUTH RIVER 

A Missa em honra de Nossa Senhora da Boa 
Hora e dos Imigrantes está prevista ser 
celebrada no domingo dia 5 de Setembro, 2021 
as 11:30 AM no Clube Português de South 
River, portanto nesse dia não haverá a Missa em 
Português na Igreja de Corpus Christi.   
A procissão com vários andores será logo a 
seguir a Missa. A festa continuará com boa 
comida portuguesa e outras surpresas. Não 
deixem de participar com vossos familiares e 
amigos! 
 

 
CATEQUESE 

Estamos agora recebendo as matrículas/ 

registros atrasados para a catequese do ano de 

2021-2022. Os formulários de registros se 

encontram no escritório para quem ainda 

precisar. Cada criança deve ser registrada 

mesmo se já andaram na catequese no ano 

passado. As classes começarão no dia 16 de 

Setembro, 2021.  

O esquema de classes será o seguinte:  

1ª e 2ª classe- 4:00-5:15PM no salão da Igreja 

cada quinta-feira começando no dia 16 de 

setembro 

3ª classe- 9:30-10:45 AM no salão da Igreja 

cada Sábado começando no dia 18 de 

setembro 

4ª e 5ª classe- 4:00-5:15PM na St. Mary Coptic 

Church (antiga escola de Corpus Christi) cada 

quinta-feira 

6ª, 7ª, e 8ª classe- 7:00-8:15 PM na St. Mary 

Coptic Church (antiga escola de Corpus Christi) 

cada quinta-feira 

--------------------------------------------------------------- 
O grupo do terço das mulheres da comunidade 
Americana - (Altar Rosary Society) estará 
rezando o terço aos domingos durante os meses 
de Junho, Julho, e Agosto ás 9:15 AM em frente 
á gruta da Nossa Senhora de Lourdes lá fora. Se 
chover, a reza do terço terá lugar dentro da 
Igreja.  

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 
 

+Sábado 21 de Agosto-  
Manuel e Albina Moreira 
+Domingo 22 de Agosto- 
João Martins Capela e 
família e José Maria 
Mirassol esposa e filho 
+Quarta-feira 25 de 
Agosto- ---- 
+Sábado 28 de Agosto- João Laranjeiro 
+Domingo 29 de Agosto-Maria da Conceição 

da Silva e esposo e rezemos por Sebastião da 

Silva  

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

INTENÇÕES DAS QUARTAS-FEIRAS 

As intenções de Missas que tinham sido 

marcadas para as quartas-feiras foram 

transferidas para os finais de semana até o 

nosso padre chegar.  

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

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. 
 

NOSSA SENHORA RAINHA 

Nossa Senhora Rainha é um dos títulos de 

Maria, mãe de Jesus segundo a Igreja católica. 

Maria é invocada como rainha doze vezes: 

Rainha dos anjos, dos patriarcas, dos profetas, 

dos apóstolos, dos confessores, das virgens, 

dos mártires, de todos os Santos, da paz, 

concebida sem pecado original e levada aos 

céus[1]. 

Nossa Senhora Rainha é festejada em 22 de 

agosto.[2] Três das antífonas marianas mais 

conhecidas pelos cristãos invocam Maria com o 

título de Rainha: Salve Rainha, Regina caeli e 

Ave Regina Caelorum. Entre estas, a mais 

conhecida é a Salve Rainha, composta por São 

Bernardo de Claraval, o último padre entre os 

padres latinos. 

Contudo, ela não é considerada uma deusa pela 

Igreja Católica, nem pela Igreja Ortodoxa. 

Também, não faz parte da Santíssima Trindade, 

como alegam os islâmicos no Alcorão. Ela é 

venerada como Mãe de Deus, Teótoco e 

Bendita entre todas as mulheres da Terra. 

O Antigo Testamento celebra que a Rainha não 

é a esposa do Rei, mas sim sua mãe (em 

hebraico, ‘Gebi Rah’), pois os reis tinham muitas 

mulheres. Portanto, Betsabá era considerada a 

Rainha por ser mãe de Salomão, que era Rei (cf. 

I Reis 2,13-21). 

Também o Salmo 45,9 nos mostra a Rainha dos 
Céus. 
A personificação desta Rainha como Maria é 
vidente já que em Lucas 1,48; Maria é a dita 
proclamada e lembrada entre todas as 
gerações. 
Mas nenhuma das passagens citadas supera a 
mulher do livro do Apocalipse, (Ap. 12,1-5). 
--------------------------------------------------------------- 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 14 e 15 de Agosto 2021 
Coleta: $3,920.00 + pelo correio: $1,012.50  + pela 
internet: $896.98 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade 
e sacrifício!  



 

 

 

 

 

 

 


