
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. 
--------------------------------------------------------------------- 

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 Novembro: 
Intenção de oração universal: A inteligência artificial. 

Rezemos para que o progresso da robótica e da 
inteligência artificial esteja sempre a serviço do ser 
humano. 

REFEIÇÃO DE THANKSGIVING PARA OS 

MAIS NECESSITADOS 

O Restaurante Ria Mar estará oferecendo 
refeições aos carentes para a ocasião de Dia de 
Acão de Graças (Thanksgiving). Quem precisar 
de uma refeição já pronta, poderá ir buscar na 
quarta-feira dia 25 de Novembro, 2020 a partir 
das 3:30 PM até as 6:00PM no Banco Alimentar 
de South River na 98 Jackson Street, South 
River. Para encomendas de refeições por favor 
ligue para o Banco Alimentar para o número 
732-238-3020 até quarta-feira 18 de Novembro.  
Por favor divulguem o anúncio aos mais 
necessitados das nossas comunidades. 
--------------------------------------------------------------------- 
ÁRVORE DE NATAL PARA OS NECESSITADOS  
O grupo do Apoio Social juntamente com o grupo de 
São Vicente de Paulo estarão a recolher ofertas de 
cartões monetários (gift-cards) para ajudar os mais 
necessitados. Estarão árvores de Natal na Igreja, 
ornamentadas com postais de Natal com pedidos de 
cartões do Shop-Rite. Quem poder participar por 
favor retire o postal da árvore e leve ao 
supermercado, para comprar e ativar o gift card 
(cartão monetário). Depois de ativar o cartão, 
poderá depositar na caixa de ofertas ao lado da 
árvore durante a nossa Missa. Os ornamentos que 
correspondem a nossa comunidade, são marcados 
com o nome “Apoio Social” e tem um emblema 
(sticker) e uma fita vermelha, mas cada um pode 
levar qualquer um que quiser. Será até o Natal.  
--------------------------------------------------------------------- 
O escritório paroquial estará fechado na quinta-
feira dia 26 de Novembro e na sexta-feira dia 27 de 
para celebrar o dia de Ação de Graças. O escritório 
reabrirá na segunda-feira dia 30 de Novembro às 
9:00 AM. 
A Missa de Ação de Graças na quinta-feira será 
celebrada as 9:00AM em Inglês, assim como a Missa 
semanal da sexta-feira. 
Desejamos a todos um feriado muito abençoado! 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 07 e 08 de Novembro 2020 
Coleta: $4,099.00 e pelo correio: $1,898.50 
Através da internet: $937.25 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 21 de Novembro- 
José Zargo 
+Domingo 22 de Novembro- 
João Martins Capela e família 
e Manuel Carapelho- 7º Dia, e 
rezemos por Manuel Martins 
e José Seixeiro  
+Quarta-feira 25 de 
Novembro- António Bortulucci 
+Sábado 28 de Novembro- 
João Simões Pandeirada e 
rezemos por Anthony Pereira 
+Domingo 29 de Novembro- João Laranjeiro e 
rezemos por José Seixeiro 

--------------------------------------------------------------------- 
O novo livro das intenções de Missas para o ano de 
2021 estará aberto a partir de terça-feira dia 27 de 
Outubro 2020. 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.  
---------------------------------------------------------------------------- 
ALGUNS MODOS 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 Grupo de Jovens da Corpus Christi estará a vender 
coroas de Natal. Para quem queira encomendar, é 
favor preencher o talão na página do boletim da 
semana passada em Inglês ou atraves do escritorio 
paroquial.  
 
 

PARABÉNS AOS JOVENS CONFIRMADOS   
Parabéns aos nossos 15 Jovens que receberam 
o sacramento da Confirmação (Crisma) no 
Sábado dia 21 de Novembro. Que eles 
continuem dispostos a receber as inspirações do 
Espirito Santo em suas vidas e que continuem 
sempre nos caminhos de Deus. 
Agradecemos aos catequistas e a todos os que 
os prepararam para receber a Confirmação.  
--------------------------------------------------------------------- 
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. 
--------------------------------------------------------------- 
Oração de Santa Gertrudes: 
(Promessa de Jesus: Nosso Senhor prometeu a 
Santa Gertrudes que salvaria mil almas do 
purgatório todos os dias, por cada pessoa que 
rezar com fervor esta Oração.) 
“Eterno Pai, eu Vos ofereço o preciosíssimo 
Sangue do Vosso Divino Filho Jesus, em união 
com todas as Missas que hoje são celebradas 
em todo o mundo, por todas as 
Santas almas do Purgatório, pelos pecadores de 
todos os lugares, pelos pecadores de toda a 
Igreja, pelos de minha casa e meus vizinhos. 
Amém.” 
 
 
 



 


