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

linha 15 em Português. 
 

 

 

 

 

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

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/ 
--------------------------------------------------------------- 

CATEQUESE- PRIMEIRA COMUNHÃO 

Quem ainda não entregou o formulário que 

recebeu para o registo da Primeira Comunhão, 

por favor entregue-o o mais rápido possível. 

Ainda estamos esperando por alguns. 

Precisamos dessas informações para registrar 

os nomes de cada criança que recebeu a 

Primeira Comunhão durante este ano.  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 19 e 20 de Setembro 2020 
Coleta: $3,458.00 e pelo correio: $1,525.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício!  
 

 
 

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

CATEQUESE- CONFIRMAÇÃO/CRISMA 

O sacramento da Confirmação 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 

registados.  

Se não recebeu a carta do Padre Damião, por favor 
ligue para o escritório paroquial.  
--------------------------------------------------------------------- 
Bênção dos animais em honra de São 
Francisco de Assis terá lugar no domingo dia 4 
de Outubro á 1:00 da tarde em frente á Igreja.  

 
 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


 

INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 26 de Setembro- 
João Martins Capela e 
família 
+Domingo 27 de Setembro- 
João dos Santos Parracho e 
rezemos por Anthony Pereira 
e João Laranjeiro 

+Quarta-feira 30 Setembro- 
Euclides Mirassol e pais 
1ª Sexta-feira- intenções 
mudadas para o 1º Domingo 
+Sábado 03 de Outubro- Lucinda Pereira 
+Domingo 04 de Outubro- António Costa Lucas, e 
intenções dos membros do S. Coração de Jesus e 
rezemos por João Martins Capela e família, e José 
Seixeiro 

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

Nas primeiras sextas-feiras de cada mês na 
nossa paróquia há Adoração do Santíssimo 
Sacramento a partir das 3:00PM, confissões 6-
6:30PM, e a novena/Bênção do Santíssimo 
Sacramento às 6:45PM. A Missa em Latim 
segue às 7:00 PM.  

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: 

 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. 

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

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.  

 

OUTUBRO, MÊS MISSIONÁRIO E MÊS DO 
ROSÁRIO 

A Igreja celebra em outubro o mês missionário e 
também o mês do rosário. O rosário recorda-nos 
que a oração e a meditação da Palavra de Deus 
são alimentos para a vida dos cristãos. Quanto 
à missão, tem sua raiz na oração e na meditação 
da Palavra, que nos anima para o anúncio da 
Boa Nova de Jesus Cristo. 
 
Em (Lc 11,1-4), os discípulos pedem a Jesus 
que lhes ensinem a orar. O Senhor, então, 
ensinou-os a rezar e a viver o Pai-Nosso. Uma 
oração que leva as pessoas a reconhecerem em 
Deus um Pai Amoroso, que oferece sua graça, 
seu perdão e o pão de cada dia. Com o ensino 
de Jesus, Deus deixa de ser ‘alguém distante’, 
torna-se uma pessoa próxima e cheia de amor 
pela humanidade. Logo, rezar é atividade 
integrante de toda a vida dos cristãos, é a busca 
de um encontro pessoal com o Senhor, que se 
revela a nós. Esta revelação também nos leva a 
viver a oração e a missão na comunidade. 
---------------------------------------------------------------
Mantenhamos todos os nossos 
Missionários nas nossas orações! 
--------------------------------------------------------------- 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO NO 
ESCRITÓRIO PAROQUIAL 
 
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.   
 
 
 
 


