
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 Novembro: 
Intenção de oração universal: A inteligência artificial. 

Rezemos para que o progresso da robótica e da 
inteligência artificial esteja sempre a serviço do ser 
humano. 

ÁRVORE DE NATAL PARA OS NECESSITADOS  
O grupo do Apoio Social juntamente com o grupo de 
São Vicente de Paulo estarão a recolher ofertas de 
cartões monetários (gift-cards) para ajudar os mais 
necessitados. Estarão árvores de Natal na Igreja, 
ornamentadas com postais de Natal com pedidos de 
cartões do Shop-Rite. Quem poder participar por 
favor retire o postal da árvore e leve ao 
supermercado, para comprar e ativar o gift card 
(cartão monetário). Depois de ativar o cartão, 
poderá depositar na caixa de ofertas ao lado da 
árvore durante a nossa Missa. Os ornamentos que 
correspondem a nossa comunidade, são marcados 
com o nome “Apoio Social” e tem um emblema 
(sticker) e uma fita vermelha, mas cada um pode 
levar qualquer um que quiser. Será até o Natal.  
--------------------------------------------------------------- 
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. 
---------------------------------------------------------------

O Grupo de Jovens da Corpus Christi estará a vender 

coroas de Natal. Para quem queira encomendar, 

por favor ligue para o escritorio paroquial para 

fazer as vossas encomendas até segunda-feira dia 

30 de Novembro.  

 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 28 de Novembro- 
João Simões Pandeirada e 
rezemos por Anthony Pereira 
+Domingo 29 de Novembro- 
João Laranjeiro e rezemos por 
José Seixeiro 
+Quarta-feira 2 de Dezembro- 
João Grego 
+Sábado 05 de Dezembro- 
Delmar André 
+Domingo 06 de Dezembro- 
António Costa Lucas e rezemos por José Seixeiro e 
pelos membros do Apostolado Coração de Jesus 
------------------------------------------------------------------------ 
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 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.  
--------------------------------------------------------------------- 
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.  

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. 
---------------------------------------------------------------------  
ADVENTO 
O Advento (do latim Adventus: "chegada", do verbo 
Advenire: "chegar a") é o primeiro tempo do Ano 
litúrgico, o qual antecede o Natal. Para os cristãos, é um 
tempo de preparação e alegria, de expectativa, onde os 
fiéis, esperando o Nascimento de Jesus Cristo, vivem o 
arrependimento e promovem a fraternidade e a Paz. 
No calendário religioso este tempo corresponde às 
quatro semanas que antecedem o Natal. O tempo do 
Advento é para toda a Igreja, momento de forte 
mergulho na liturgia e na mística cristã. 
 É tempo de espera e esperança, de estarmos atentos e 
vigilantes, preparando-nos alegremente para a vinda 
do Senhor, como uma noiva que se enfeita, se prepara 
para a chegada de seu noivo, seu amado. O Advento 
começa às vésperas do Domingo mais próximo do dia 
30 de Novembro e vai até as primeiras vésperas do 
Natal de Jesus contando quatro domingos. 
Esse tempo possui duas características: Nas duas 
primeiras semanas, a nossa expectativa se volta para a 
segunda vinda definitiva e gloriosa de Jesus Cristo, 
Salvador e Senhor da história, no final dos tempos. As 
duas últimas semanas, dos dias 17 a 24 de Dezembro, 
visam em especial, a preparação para a celebração do 
Natal, a primeira vinda de Jesus entre nós. Por isto, o 
Tempo do Advento é um tempo de piedosa e alegre 
expectativa. 
A liturgia do Advento nos impulsiona a reviver alguns 
dos valores essenciais cristãos, como a alegria 
expectante e vigilante, a esperança, a pobreza, a 
conversão. 
 



 

 
 
 

 
 


