
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. 
---------------------------------------------------------------------  
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 receberá 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. Boa sorte a todos os participantes! 
--------------------------------------------------------------------- 
RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA 

DURANTE O ANO 2020  

Quem precisar do relatório das suas ofertas para a 

Igreja durante o ano 2020 para usar como 

comprovante para a preparação das taxas anuais, 

por favor entre em contacto com o escritório 

paroquial.  

 

OFERTAS PARA O BANCO ALIMENTAR 

O grupo de jovens de Corpus Christi esta 

recolhendo certos itens para fornecer o Banco 

Alimentar de South River para ajudar os 

carentes. Depois do dia 1 de Fevereiro haverá 

uma caixa a saída das portas principais da Igreja 

para colocarem as doações. Os itens que estão 

recolhendo são: abre-latas, sal, pimenta, e 

outras especiarias, detergente de lavar louça. 

Estes itens devem ser novos, não usados. 

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

O Ministério de Evangelização de Corpus 

Christi está promovendo um programa baseado 

em vídeo, com o nome: The Search. Este 

programa leva os participantes em uma jornada 

pelas questões duradouras da vida. Em sete 

episódios lindamente filmados, especialistas 

dos campos da ciência, medicina, psicologia, 

arte e religião examinam nosso lugar na história 

mais ampla da existência. Assista ao trailer aqui: 

https://player.vimeo.com/video/446879132 

As reuniões serão às terças-feiras, a partir de 9 

de fevereiro. Cada sessão terá início às 19h30 e 

será realizada virtualmente via zoom. Há uma 

taxa de $15 para ajudar a cobrir o custo do guia 

de estudo. Para mais informações ou para se 

registrar, envie um e-mail para 

corpuschristievm@gmail.com ou ligue para 

Andy @ 732-374-6394 

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

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 

Janeiro:Intenção de oração pela evangelização 

–  A fraternidade humana 

Para que o Senhor nos conceda a graça de viver 
em plena fraternidade com os irmãos e as irmãs 
de outras religiões, rezando uns pelos outros, 
abertos a todos. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 

https://player.vimeo.com/video/446879132


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 23 de Janeiro- Teresa 
de Jesus Araújo e esposo 
Domingo 24 de Janeiro- José 
Roque esposa e filho 
+Quarta-feira 27 de Janeiro- 
Rogério Martins, Manuel 
António Araújo e esposa, Rosa 
de Jesus Martins, Rosa Mariano, 
e Silvestre Cardante 
+Sábado 30 de Janeiro- Lucinda 
Goncalves Pereira 
+Domingo 24 de Janeiro- José Seixeiro 
--------------------------------------------------------------------- 
REGISTRO PARA RECEBER AS VACINAS CONTRA O 

COVID 

O site de registro da vacina Covid está 

disponível para aqueles que desejam se 

registrar para receber a vacina. O link abaixo 

pode ser usado.  

As pessoas que estão em dúvida se podem 

receber a vacina por causa de assuntos de 

saúde e medicamentos que estão tomando, por 

favor consulte o seu médico antes de receber a 

vacina.  

https://covidvaccine.nj.gov/  

--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 16 e 17 de Janeiro 2021 
Coleta: $3,114.00 e pelo correio: $1,800.00 
Através da internet: $1,504.90   
Segunda Coleta (Educação Católica) - $346.00 
 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
-------------------------------------------------------------------- 

Por favor consultem a página em Inglês com o 

resume financeiro do ano 2020.  

 

 

O CHAMADO À CONVERSÃO E A PERSPECTIVA DA 
ETERNIDADE 

 
Converter-se significa mudar de vida, tomar um 
rumo diferente do que vinha sendo seguido, tal 
como fizeram os ninivitas ante a pregação de 
Jonas. Converter-se significa sair de uma 
situação materialista, naturalista e humana, para 
assumir uma postura angélica, sobrenatural e 
divina; esquecer os problemas banais para fixar-
se numa perspectiva nova, não mais a do 
tempo, mas a da eternidade, isto é, a do Reino 
de Deus. A quem de nós foi revelado o momento 
da morte? Nem sequer alguém muito jovem 
sabe se durará longos anos… 
 
Quando recebemos o Batismo, passamos da 
condição de puras criaturas humanas à de filhos 
de Deus. No instante em que as águas batismais 
caíram sobre nossas cabeças, todos os 
pecados que pudéssemos haver cometido, se 
fomos batizados depois de adultos, foram 
perdoados ― inclusive os piores crimes ― e a 
nossa alma foi revestida de uma branca túnica. 
É neste estado que devemos mantê-la durante 
a vida inteira; e se vier a acontecer que um 
pedaço desta veste da inocência fique preso 
numa cerca ou seja ela manchada pela lama, 
basta um exame de consciência coroado por um 
pedido de perdão e a absolvição sacramental 
para que seja restaurada. O importante é 
conservá-la sempre alva, porque a qualquer 
hora ― até mesmo no dia de hoje! ― podemos 
ser chamados a prestar contas e, sem esta 
prerrogativa, não seremos aceitos no Reino de 
Deus. Eis o que a Liturgia recorda com as 
palavras: “O tempo já se completou e o Reino de 
Deus está próximo”. 
 
Assim surge, no 3º Domingo do Tempo Comum, 
esta criatura de Deus: o tempo. E uma vez que 
a seus olhos o tempo não existe, porque tudo é 
presente, enquanto filhos de Deus nós somos 
convidados a viver em função da eternidade. 
 

 

 

https://covidvaccine.nj.gov/

