
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. 

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

CARTAS DE 
RECOMENDAÇÃO,COMPROVANTES, 

REGISTROS 
Devem estar registrados na nossa paróquia em 
caso de precisarem cartas de recomendação ou 
algum comprovante para servirem de padrinhos 
ou madrinhas. Aos 18 anos de idade devem 
registrar-se independentemente dos pais.  
O pároco pede que estejam registrados e ativos, 
ou seja, participantes da Missa, por pelo menos 
3 meses antes de pedirem cartas de 
recomendação ou comprovantes. Devem usar 
os envelopes de oferta, para podermos 
comprovar que frequentam a Missa. Para 
servirem de padrinho/madrinha devem ter 
recebido os Sacramentos de Iniciação. Se são 
casados, devem ter sido casados na Igreja 
Católica.  

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

 

Apelo Anual do Bispo 2021 
 

Transformado pelo Corpo e Sangue de Cristo e 
enviado em missão para acender um fogo no 

coração da Igreja 
 
A meta da paróquia de Corpus Christi é $33.000,00. 
Até o momento, o Escritório de Desenvolvimento 
recebeu promissórios no total de $ 17.183,75 de 99 
paroquianos. Isso representa 52,1% da nossa meta. 
Obrigado a todos que doaram tão generosamente ao 
Apelo Anual do Bispo 2021. Se ainda não se 
comprometeu, ainda dá tempo de participar. Envie 
sua oferta para: Diocese of Metuchen, Bishop’s 
Annual Appeal, PO Box 4000, Metuchen, NJ 08840-
4000 ou dê online em www.diometuchen.org/BAA.  
---------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMA DE ACONSELHAMENTO  
New Jersey Hope and Healing Crisis Counceling 
Services para pessoas afetadas pela pandemia 
COVID-19. 
Por meio de uma parceria estadual, a Catholic 
Charities de New Jersey está oferecendo 
aconselhamento de crise para as pessoas afetadas 
pela pandemia Covid-19. Se souber de alguém que v 
precise de ajuda, ligue para: 732-204-6510. Este 
programa é um Programa de Aconselhamento de 
Crise (CCP) oferecido a você por NJ Hope and 
Healing, Catholic Charities Community Services, em 
colaboração com a Divisão de Serviços de Saúde 
Mental e Dependência, Desastres e Terrorrismo do 
Departamento de Serviços Humanos de NJ, através 
duma concessão da Fema- (Fema Grant). 
---------------------------------------------------------------------- 

MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  
Pedimos aos paroquianos que mudam de 
residência que façam o favor de contactar o 
escritório da paróquia para podermos atualizar 
os vossos registos. Caso contrario, os 
envelopes de ofertório e toda a correspondência 
volta para o escritório e isso resulta em novos 
gastos para a paróquia. Obrigado!  
---------------------------------------------------------------------- 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 17 e 18 de Abril 2021 

Coleta: $4,031.00 + pelo correio: $1,122.50 
Pela internet: $781.72 
Ofertório da Pascoa ate agora: $11,051.50 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 24 de Abril – Artur 
Dantas e esposa  
Domingo 25 de Abril – Euclides 
Mirassol e pais e rezemos por 
José Seixeiro 
+Quarta-feira 28 de Abril – 
Manuel Augusto da Silva, 
rezemos também por José Luís, 
José Carlos, Carlos Manuel da 
Silva e pelo 30º dia de 
Sebastião da Silva 
+Sábado 01 de Maio- Joaquim Cardoso e esposa  
+Domingo 02 de Maio- Alberto Ferro e esposa e 
rezemos por Maria Pessoa Faneco 

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

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. 

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

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 

Abril: 

Intenção de oração universal – Os direitos 
fundamentais 
Rezemos por aqueles que arriscam a vida lutando 

pelos direitos fundamentais nas ditaduras, nos 

regimes autoritários e até mesmo nas 

democracias em crise. 

---------------------------------------------------------------
Primeiro Sábado- 01 de Maio, 2021 
12:00 – Meio-dia- Missa em Latim 

11:00-11:30 AM – Confissões em Inglês  

A DEVOÇÃO DOS 5 PRIMEIROS SÁBADOS 

Na Aparição do dia 13 de julho anunciou Nossa 

Senhora em Fátima: “Para impedir a guerra virei 

pedir a consagração da Rússia ao meu 

Imaculado Coração e a Comunhão reparadora 

nos Primeiros Sábados”. 

Esta última devoção veio pedi-la aparecendo à 

Irmã Lúcia a 10-12-1925, em Pontevedra, 

Espanha. Disse então: “Olha, minha filha, o meu 

coração cercado de espinhos que os homens 

ingratos a todos os momentos me cravam com 

blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, procura 

consolar-me e diz que prometo assistir na hora 

da morte, com todas as graças necessárias para 

a salvação, a todos os que, no Primeiro Sábado 

de cinco meses seguidos, se confessarem, 

receberem a Sagrada Comunhão, rezarem 

um terço e me fizerem companhia durante 

quinze minutos, meditando nos 15 mistérios 

do Rosário com o fim de me desagravar”. 

Por que cinco sábados 

Esta pergunta, levantada por muitos, também a 

fez a Irmã Lúcia a Nosso Senhor, que assim lhe 

respondeu: 

“Minha filha, o motivo é simples: são cinco as 

espécies de ofensas e blasfêmias proferidas 

contra o Imaculado Coração de Maria. 

1ª. As blasfêmias contra a Imaculada 

Conceição; 

2ª. Contra a sua virgindade; 

3ª. Contra a maternidade divina, recusando, ao 

mesmo tempo, recebê-La como Mãe dos 

homens; 

4ª. Os que procuram publicamente infundir, nos 

corações das crianças, a indiferença, o 

desprezo, e até o ódio para com esta Imaculada 

Mãe; 

5ª. Os que A ultrajam diretamente nas Suas 

sagradas imagens”. 



 

 

 

 

 

 


