
Para atendimento em 
Português, por favor ligue 
para o escritório da nossa 
paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 
 
 

 

 

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

Durante o mês de Outubro haverá a reza do 
terço á volta do estacionamento da Igreja todos 
os dia às 6:00PM com o tempo bom. 
--------------------------------------------------------------- 

OFERTAS PARA O SISTEMA DE 
SEGURANÇA 

Ainda estamos recebendo ofertas para os 
gastos do sistema de segurança que foi 
instalado na nossa Igreja. Até ao presente 
$2,755.00 foi recebido. Se houver alguém que 
queira fazer uma oferta por favor anote no vosso 
cheque “Restricted Gift”.  
--------------------------------------------------------------- 
Memorialização de Bancos da Igreja –  
Ainda estamos aceitando ofertas para quem 
estiver interessado em ajudar na despesa de 
renovação das joelheiras e bancos da igreja, 
poderão faze-lo em memória de um ente querido 
falecido ou em nome de sua família. A oferta é 
$500.00 (poderá fazer pagamentos parcelados). 
--------------------------------------------------------------- 
Paroquiana Precisando De Doador De Rim 

Uma de nossas queridas paroquianas precisa 
de um transplante de rim urgentemente. 
Necessita de um doador com sangue tipo A+ 
positivo. Se houver alguém que poderá ajudar, 
por favor entre em contato com Juliet Hobson 
pelo telefone 732-439-2835 para obter mais 
informações. 
--------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 17 e 18 de Outubro 2020 
Coleta: $3,705.00 e pelo correio: $1,447.00 
Coleta para as Missões: $1,254.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício!  

CATEQUESE 

A Catequese começou no Sábado 24 de 
Outubro, 2020 às 9:00AM no salão paroquial. O 
último dia para as inscrições de catequese será 
sábado dia 31 de Outubro. Não poderemos 
aceitar inscrições depois dessa data.  
------------------- 
Confirmação/Crisma  

O Sacramento da Confirmação/Crisma será 
celebrado na nossa Igreja de Corpus Christi no 
Sábado dia 21 de Novembro, 2020 às 10:00AM. 
O ensaio terá lugar na segunda-feira dia 16 de 
Novembro as 6:30PM. Madrinhas e padrinhos 
devem participar do ensaio. Os 
padrinhos/madrinhas que não pertencem a 
nossa Igreja de Corpus Christi devem 
apresentar com antecedência carta de 
recomendação da Igreja onde estão registrados. 
Todas as inscrições de Confirmação devem 

ser preenchidas e entregues no escritório 

paroquial antes de receberem o Sacramento 

da Confirmação.  

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

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

Mudança do horário de inverno 

Domingo, 1 de novembro de 2020 

às 2:00 AM. Os relógios devem ser 

atrasados em uma hora.  



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 24 de Outubro- 
José Zargo 
+Domingo 25 de Outubro- 
João Laranjeiro e 
rezemos também por 
Manuel Martins, Paulo 
Martins e Augusto 
Balugas  
+Quarta-feira 28 de 
Outubro- Claudino Rocha 
Novo e rezemos por 
Anthony Pereira 
+Sábado 31 de Outubro- Fernando Clemente 
+Domingo 01 de Novembro- António Costa 
Lucas e rezemos por Manuel Lucas Novo, 
pais e sogros 

--------------------------------------------------------------------- 
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 conglomerações (alto numero) de 
pessoas dentro do escritório, devido á 
pandemia. Pedimos também o uso de máscara.  
--------------------------------------------------------------------- 
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 
Outubro: 
Pela evangelização: A missão dos leigos na 
Igreja. 

 
Rezemos para que em virtude do batismo 
dos fieis leigos, em especial as mulheres, 
participem mais em instâncias de 
responsabilidade da Igreja. 
 
 

GUIA DE VOTAÇÃO PARA OS CATÓLICOS 
 
Orientação para votar nas eleições de modo 
consciente, fundamentado no ensino moral da nossa 
Fé Cristã  
Nenhuma parte deste Guia deverá ser interpretada 
como apoio para algum candidato ou partido político. 
Este Guia oferece declarações claras e concisas 
acerca de cinco assuntos morais inegociáveis. Ao 
terminar de lê-lo, não restará dúvida ou confusão a 
respeito do ensino da Igreja, sobre o que ela exige de 

seus filhos. É pecado grave promover estes cinco 
assuntos inegociáveis: O Aborto, A Eutanásia, 
As Pesquisas com Células Estaminais 
Fetais, A Clonagem Humana, O “Matrimônio” 
Homossexual.   
 Os Cristãos devem votar de modo consciente, 
fundamentado no ensino moral católico. Este Guia o 
auxiliará a eliminar aqueles candidatos que apoiam 
políticas irreconciliáveis com as normas de 
moralidade sustentadas por todo cristão. 
Este Guia identifica os cinco assuntos “inegociáveis” 
e a ajuda a chegar numa lista de candidatos 
aceitáveis, que postulam um cargo político, seja a 
nível nacional, estatal ou municipal. 
Os candidatos que respaldarem qualquer dos cinco 
assuntos inegociáveis, devem ser considerados 
desqualificados para o desempenho de cargo público 
e, portanto, não devem receber o seu voto. Assim, 
você deverá fazer a sua escolha entre os candidatos 
restantes. 
Os católicos têm a obrigação moral de promover o 
bem comum ao exercer o seu privilégio de voto (cf. 
CIC, §2240). As autoridades civis não são as únicas 
responsáveis pelo país.   
A votação não pode ser arbitrária. “A consciência 
cristã bem formada não permite a alguém favorecer 
com o próprio voto a concretização de um programa 
político ou a aprovação de uma lei particular que 
contenham propostas alternativas ou contrárias aos 
conteúdos fundamentais da fé e da moral” (CVP nº 
4). 
Algumas questões sempre estarão erradas e 
ninguém poderá votar a favor delas direta ou 
indiretamente. Os cidadãos votam a favor desses 
males quando votam nos candidatos que se propõem 
a promovê-los. Portanto, os católicos não devem 
votar a favor de alguém que promove programas ou 
leis intrinsecamente más. 
Quando não há um candidato “aceitável ”-nesse 
caso, você pode votar no candidato que assuma 
menos posturas incorretas; ou que pareça ser 
mais incapaz para fazer avançar a legislação 
imoral; ou pode, ainda, não votar em ninguém. 

 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


 

 

 

 

 

 

 


