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------------------------------------- 
Devido ao mau tempo, os boletins da semana 
passada não chegaram a tempo. As intenções das 
Missas serão juntadas às deste fim-de-semana. 
--------------------------------------------------------------------- 
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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Via Sacra- Durante a quaresma haverá a Via 
Sacra em Português nas quartas-feiras às 
7:30PM e nas sextas-feiras às 6:30PM em 
Inglês.    
---------------------------------------------------------------------
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/ 
--------------------------------------------------------------------- 
 

O QUE É A QUARESMA? 
A quaresma é o tempo litúrgico de conversão, que a Igreja marca 

para nos preparar para a grande festa da Páscoa. É tempo 
para nos arrepender de nossos pecados e de mudar algo 
de nós para sermos melhores e poder viver mais próximos 
de Cristo. 
A Quaresma dura 40 dias; começa na Quarta-feira de 
Cinzas e termina no Domingo de Ramos. Ao longo deste 
tempo, sobretudo na liturgia do domingo, fazemos um 
esforço para recuperar o ritmo e estilo de verdadeiros fiéis 
que devemos viver como filhos de Deus. 
 A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que significa luto e 
penitência. É um tempo de reflexão, de penitência, de 
conversão espiritual; tempo e preparação para o mistério 
pascal. 
Na Quaresma, Cristo nos convida a mudar de vida. A Igreja 
nos convida a viver a Quaresma como um caminho a Jesus 
Cristo, escutando a Palavra de Deus, orando, 
compartilhando com o próximo e praticando boas obras. 
Nos convida a viver uma série de atitudes cristãs que nos 
ajudam a parecer mais com Jesus Cristo, já que por ação 
do pecado, nos afastamos mais de Deus. 
 Por isso, a Quaresma é o tempo do perdão e da 
reconciliação fraterna. Cada dia, durante a vida, devemos 
retirar de nossos corações o ódio, o rancor, a inveja, os 
zelos que se opõem a nosso amor a Deus e aos irmãos. 
Na Quaresma, aprendemos a conhecer e apreciar a Cruz 
de Jesus. Com isto aprendemos também a tomar nossa 
cruz com alegria para alcançar a glória da ressurreição. 
40 dias 
 A duração da Quaresma está baseada no símbolo do 
número quarenta na Bíblia. Nesta, é falada dos quarenta 
dias do dilúvio, dos quarenta anos de peregrinação do povo 
judeu pelo deserto, dos quarenta dias de Moisés e de Elias 
na montanha, dos quarenta dias que Jesus passou no 
deserto antes de começar sua vida pública, dos 400 anos 
que durou o exílio dos judeus no Egito. 
Na Bíblia, o número quatro simboliza o universo material, 
seguido de zeros significa o tempo de nossa vida na terra, 
seguido de provações e dificuldades. 
A prática da Quaresma data desde o século IV, quando se 
dá a tendência a constituí-la em tempo de penitência e de 
renovação para toda a Igreja, com a prática do jejum e da 
abstinência. Conservada com bastante vigor, ao menos em 
um princípio, nas Igrejas do oriente, a prática penitencial 
da Quaresma tem sido cada vez mais abrandada no 
ocidente, mas deve-se observar um espírito penitencial e 
de conversão. 
 

 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 27 de Fevereiro- 
Fernando Clemente  
Domingo 28 de Fevereiro – João 
Martins Capela e família e 
António Dantas e esposa 
+Quarta-feira 24 de Fevereiro- 
António Araújo Dantas e tios  
+Sábado 06 de Março- Rich e 
Fracesca Bovasso 
+Domingo 07 de Março- João 
Laranjeiro e rezemos por Maria Pessoa Faneco  
--------------------------------------------------------------------- 

AJUDA PARA A DESPESA DA LIMPEZA DA NEVE 

O Nosso Bispo James Checchio autorizou mais uma 

segunda coleta para ajudar na despesa da limpeza da 

neve, por causa da grande quantidade de neve que 

caiu durante este inverno. A despesa da limpeza na 

nossa paróquia até agora foi $11,312.50. Recebemos 

$1,374.00 da primeira coleta que tiramos durante o 

mês de Fevereiro. A segunda coleta autorizada pelo 

Bispo será no próximo fim-de-semana dias 6 e 7 de 

Março. Esta coleta não terá impostos para a Diocese. 

--------------------------------------------------------------------- 
Oração a São José  
Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de 
tornar possível as coisas humanamente impossíveis, 
vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos 
achamos. 
Tomai sob vossa proteção a causa importante que 
vos confiamos, para que tenha uma solução 
favorável. 
Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a 
nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer 
que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto 
a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é 
igual ao vosso poder. 
São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais 
santa família que jamais houve, sede, nós vos 
pedimos, o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a 
graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e 
Maria. 
São José, rogai por nós que recorremos a vós. 
  

JEJUM E ABSTINÊNCIA DURANTE A QUARESMA 

Por serem dias penitencias, o jejum e abstinência são 

obrigatórios, durante a Quarta-feira de Cinzas, como 

também na Sexta-feira Santa, para as pessoas 

maiores de 18 anos de idade até aos 60 anos. Fora 

desses limites, ou para pessoas com problemas de 

saúde, é opcional. Nesses dias, os fiéis podem ter 

uma refeição “principal” uma vez durante o dia. A 

abstinência de comer carne é obrigatória a partir dos 

14 anos de idade todas as sextas-feiras da Quaresma. 

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

 
Adoração ao Santíssimo Sacramento 
Primeira Sexta-feira do mês- 5 de Março, 2021  
3:00pm-6:45pm 
Via Sacra: 6:30 PM 
Confissões em Inglês: 5:00-6-00pm 
Todos os primeiros sábados de cada mês há 
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: 5:00-6:00 PM 
E também por apontamento/marcação. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Fevereiro: Intenção de oração universal – Violência 
contra as mulheres 
Rezemos pelas mulheres vítimas de violência, a fim 
de que sejam protegidas pela sociedade e seus 
sofrimentos sejam levados em consideração e 
sejam ouvidas. 
--------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 20 e 21 de Fevereiro 2021 
Coleta: $4,062.00, pelo correio: $1,066.00  
pela internet: $1,311.73 
Coleta da Quarta-feira de Cinzas- $1,682.00  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  



 
 


