
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. 

--------------------------------------------------------------------- 
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!  
--------------------------------------------------------------------- 
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/ 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 59 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. 

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

Esquema das Liturgias Pascais 2021 

DIA DE RAMOS- 14 de Abril 
Vigília: 27 de Março: 5PM (Inglês) e 7:30PM 
(Português)  

Domingo 28 de Março: 8:00 AM, 10:00 AM, 
11:30 AM em Português, Missa Cantata (Latim) 
e 5PM em Inglês 
------------------------- 
QUINTA-FEIRA SANTA- 01 de Abril, 2021 
Celebração bilíngue as 7:00 PM com Adoração 

ao Santíssimo Sacramento ate á meia-noite.  
-------------------------  
SEXTA-FEIRA SANTA- 02 DE ABRIL, 2021- 
CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR 

12:00PM em Inglês- Via- Sacra 
3:00 PM - Inglês – Celebração da Paixão do 
Senhor e confissões em Inglês a seguir                                                                                                             
5:00 PM em Português com a Via- Sacra a 
seguir 
------------------------- 
SÁBADO SANTO- VIGILA DA PASCOA-03 DE 
ABRIL 

12:00PM Bênção da comida Pascal  
8 PM -Celebração da Santa Missa- Vigília 
Pascal Bilingue 

------------------------ 
PASCOA- 04 DE ABRIL, 2021 
8:00 AM, 10:00 AM (Inglês), 11:30 AM – 
Português, 3:00 PM- (Missa Cantata em Latim). 

Não haverá a Missa das 5PM.  
O escritório paroquial estará fechado na 
segunda-feira da Pascoa, dia 5 de Abril, e a 
Missa do dia será celebrada as 9:00 AM em 
Inglês.  

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 27 de Março- Joaquina 
de Jesus, esposo e filho 
Domingo 28 de Março- Abel de 
Jesus Capela e rezemos por José 
Seixeiro 
+Quarta-feira 31 de Março- 
Lucinda Goncalves Pereira  
+Sábado 03 de Abril- Sábado 
Santo- Missa bilingue 
+Domingo 04 de Abril- Pascoa  
Envelopes da Pascoa e ofertas para flores podem 
ser colocados nos cestos do ofertório. 
--------------------------------------------------------------------- 
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 
Março: Pela evangelização ‐ O sacramento 

da reconciliação 
Rezemos para que vivamos o sacramento da 
reconciliação com uma profundidade renovada, 
para saborear a infinita misericórdia de Deus. 
 
-------------------------------------------------------------------- 
No Domingo de Ramos, os ramos serão 
distribuídos no final de cada Missa para 
minimizar contágios.  
---------------------------------------------------------------------- 

Uma santa e abençoada Semana Santa a todos! 

MISSA DOS SANTOS ÓLEOS do CRISMA NA 

CATEDRAL DE METUCHEN 

Na terça-feira, 30 de Março de 2021, as 11:00 
AM o Bispo James F. Checchio celebrará a 
missa do Crisma com os sacerdotes da Diocese. 
Nesta Missa, o Bispo abençoará os Santos 
Óleos que cada paróquia recebe pelos ritos da 
unção. Santo Ambrósio (340-397) iniciou este 
costume - que hoje chamamos de Missa do 
Crisma - em sua Catedral de Milão. Estes Óleos 
Sagrados, que são usados para santificar os 
fiéis, têm sido canais de santidade por séculos! 
O Óleo de Catecúmenos é usado para ungir 
bebês e adultos antes de seu Batismo; O Óleo 
dos Enfermos é usado na testa e nas mãos dos 
enfermos no Sacramento da Unção dos 
Enfermos; E o Crisma Sagrado é usado para 
ungir a cabeça dos recém-batizados, a fronte 
dos confirmandos, as mãos de um sacerdote em 
sua ordenação, a cabeça de um bispo em sua 
ordenação e o altar e as paredes de novas 
igrejas. Na Missa, todos os sacerdotes fazem 
uma Renovação dos Votos Sacerdotais, 
comprometendo-se com seu Bispo e com seu 
ministério a Deus e Seu Povo; O Bispo e todos 
os Sacerdotes então pedem ao povo por seu 
apoio em forma de orações. Esta Missa Crismal 
estará disponível via transmissão ao vivo no site: 
www.diometuchen.org/holyweek  

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

Acto de Contrição  

Meu Deus, porque sois infinitamente bom e Vos 

amo de todo o meu coração, pesa-me de Vos ter 

ofendido e, com o auxílio da Vossa divina graça, 

proponho firmemente emendar-me e nunca 

mais Vos tornar a ofender. Peço e espero o 

perdão das minhas culpas pela Vossa infinita 

misericórdia. Ámen. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 20 e 21 de Março 2021 
Coleta: $3,864.00 + pelo correio: $1,219.50 
Através da internet: $1,146.23 
Segunda coleta: $771.00 aposentadoria dos padres 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

http://www.diometuchen.org/holyweek


 

 

 


