
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 
Dezembro: 
 
Intenção de oração pela evangelização – Para 
uma vida de oração 
Rezemos para que a nossa relação pessoal com 
Jesus Cristo se alimente da Palavra de Deus e 
de uma vida de oração. 
 

 

ESQUEMA DE CELEBRAÇÕES PARA O 
ANO NOVO E PRIMEIRA SEXTA-FEIRA E 

PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS 
  
Solenidade de Maria, Mãe de Deus 
Quinta-feira 31 de Dezembro 2020 
5:00 PM Missa vespertina do Ano Novo (Inglês)  
Sexta-feira 01 de Janeiro 2020- Ano Novo 
Solenidade de Maria, Mãe de Deus 
9:00 a.m. Missa em Inglês 
11:30 a.m. Missa em Português  
7:00 p.m. Missa em Latim 

 
Adoração ao Santíssimo Sacramento 
Primeira Sexta-feira do mês- 01 de Janeiro, 
2021  
3:00pm-6:45pm 
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
 
Todos os primeiros sábados de cada mês 
haverá confissões às 11:15- 11:30 AM e Missa 
em Latim ao meio dia. 
--------------------------------------------------------------- 
Confissões em Inglês no Salão da Igreja 
Sábados: 3:30-4:30 PM 
Quartas-feiras: 5:00-5:45 PM 
Primeiros Sábados do mês: 11:00-11:30 AM 
Primeiras sextas-feiras do mês: 6:00- 6:30 PM 
E também por apontamento/marcação. 
--------------------------------------------------------------------- 
Os resultados dos ofertórios serão publicados 
nos próximos boletins.  
 

Agradecemos a todos os que estão enviando o 

dízimo/ofertório para o escritório paroquial 

durante este período difícil, pelo correio, ou pelo 

site de Doação à Paróquia -Online Giving- que 

disponibiliza aos seus paroquianos a 

oportunidade de usar a Transferência Eletrônica 

de Fundos (um método alternativo para dar o 

dízimo), ou deixado na caixa de correio do 

escritório! Que Deus vos recompense.  

 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 26 de Dezembro- 
Anthony Pereira e rezemos por 
Maria e Aberto Ferro 
+Domingo 27 de Dezembro- 
António Ribeiro de Jesus e 
rezemos por José Seixeiro 
+Quarta-feira 30 de Dezembro- 
António Anderson Bortulucci 
+Sábado 01 de Janeiro- Euclides 
Mirassol e pais 
+Domingo 02 de Dezembro- José Ademir Bortulucci 
--------------------------------------------------------------------- 
O livro das intenções de Missas para o ano de 
2021 já está aberto. 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.  
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Dezembro: 
Intenção de oração pela evangelização – Para uma 
vida de oração 
Rezemos para que a nossa relação pessoal com Jesus 
Cristo se alimente da Palavra de Deus e de uma vida 
de oração. 
 

DEVOÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA 

A devoção à Sagrada Família nasceu a partir 

dos relatos dos evangelhos narrados por São 

Mateus e São Lucas, onde se pode acompanhar 

o nascimento de uma família com dois jovens 

que estavam prometidos em casamento. 

Essa devoção mostra o valor sacramental da 

família: Jesus, Maria e José. Pois o próprio Deus 

quis que Seu filho tivesse um pai e uma mãe 

nessa Terra, que Jesus vivesse num lar, 

cercado de amor e cuidado, e também 

enfrentando as lutas diárias da vida familiar. 

Toda a família cristã deveria ter em sua casa um 

oratório dedicado à Sagrada Família, recorrendo 

sempre a ela, buscando orientação e sabedoria 

para lidar com os filhos, com a esposa e o 

esposo. E diante desse altar a família é 

chamada a rezar junta, se espelhando e 

aprendendo com a família de Nazaré. 

A Sagrada família e as famílias atuais 

Diante dos desafios atuais e a desvalorização da 

família pela modernidade, é preciso ter um olhar 

de esperança e crer que também é possível ter 

uma família segundo os valores cristãos, 

vivendo a valorização dos filhos, o respeito 

mútuo e amor dos cônjuges. Uma família santa 

gera vocações santas. 

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

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. Tambem são bons presentes para 

oferecer aos familiares e amigos.  

Boa sorte a todos os participantes! 

 



  


