
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 contrário, 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/ 
--------------------------------------------------------------------- 
 

30 de Maio 2021- Santíssima Trindade 

Reflexão: Pe. Guido Mottinelli, RCJ 

Hoje é o Domingo da Santíssima Trindade, o mais 

importante mistério da nossa fé: um só Deus em três 

Pessoas, iguais na natureza e diferentes na tarefa que 

desenvolvem: o Pai é o Criador do Universo; o Filho é o 

Salvador do mundo e o Espírito Santo é o Santificador do 

universo. Não são três Deuses, mas um só Deus em três 

Pessoas. Jesus revela este mistério e nós invocamos a 

Santíssima Trindade fazendo o sinal da cruz, 

administrando os Sacramentos, no começo e no fim de 

cada ato litúrgico (missa, encontros, catequese etc.). A 

Santíssima Trindade é amor, mora dentro de nós e nos 

estimula a praticar o amor com os nossos irmãos. 

 
Adoração ao Santíssimo Sacramento 
Primeira Sexta-feira do mês- 4 de Junho, 2021  
3:00pm-6:45pm, Bênção  
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
7:00PM Missa em Latim 
Todos os primeiros sábados de cada mês há 
confissões às 11:00- 11:30 AM e Missa em 
Latim ao meio dia. 

 

 
Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo- 

Corpus Christi 
Haverá uma procissão logo a seguir á Missa 
das 3:00 PM em Latim no domingo dia 6 de 
Junho, 2021. Não haverá Missa em Inglês as 
5:00 PM nesse domingo. 

 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Maio: 
Intenção de oração universal – O mundo das finanças 
Rezemos a fim de que os responsáveis pelas finanças 

colaborem com os governos para regulamentar a 
esfera financeira e proteger os cidadãos de seus 
perigos. 
 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 29 de Maio- Manuel 
Semião  
+Domingo 30 de Maio- João 
Martins Capela e António Lucas 
+Quarta-feira 02 de Junho------- 
+Sábado 05 de Junho- --------- 
+Domingo 06 de Junho- Maria 
Pessoa Faneco 

 
------------------------------------ 
 
Apelo Anual do Bispo 2021 
 
Transformado pelo Corpo e Sangue de Cristo e 
enviado em missão para acender um fogo no 

coração da Igreja 
Obrigado a todos que enviaram a vossa oferta 
ao Apelo Anual do Bispo 2021. Se ainda não se 
comprometeu/ofereceu, ainda há tempo de 
participar. Por favor envie a sua oferta para: 
Diocese of Metuchen, Bishop’s Annual Appeal, 
PO Box 4000, Metuchen, NJ 08840-4000 ou 
pode contribuir através da internet online para: 
www.diometuchen.org/BAA      
Até o momento, o Escritório de Desenvolvimento 
recebeu promissórios e ofertas no total de  
$ 21,768.25 de 149 paroquianos. Isso 
representa 66,0% da nossa meta de $33,000. 
--------------------------------------------------------------- 

Memorialização de Bancos da Igreja –  

Ainda estamos aceitando ofertas para quem 

estiver interessado em ajudar na despesa de 

renovação das joelheiras e bancos da igreja, 

poderão faze-lo em memória de um ente querido 

falecido ou em nome de sua família. A oferta é 

$500.00 (poderá fazer pagamentos parcelados). 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 22 e 23 de Maio 2021 

Coleta: $4,096.00 + pelo correio: $652.00 
Pela internet: $1,452.57 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 

 

QUESTIONÁRIO DA DIOCESE 
 
O Pe. Damião está chegando ao fim do 
primeiro prazo de seis anos como Pastor na 
nossa paróquia. Por esse motivo, a Diocese 
gostaria que os nossos paroquianos 
completassem um questionário até o dia 30 de 
Maio 2021, para ajudar o nosso Bispo a decidir 
o assunto da renovação do mandato do Pe. 
Damião como pastor da nossa paróquia de 
Corpus Christi. 
Poderão preencher o questionário pela 
internet pelos sites: 
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristi
Portuguese/Brazilian ou também poderão 
telefonar para o escritório Diocesano dos 
Padres para o numero: 732-562-2457 para 
pedir uma cópia imprimida que lhe será 
envidada pelo correio. 
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristi
English  
--------------------------------------------------------------- 
HYDE AMENDMENT/EMENDA HYDE 
Sua voz poderá ajudar a salvar milhões de vidas! A 
Emenda Hyde protegeu os americanos de financiar o 
aborto por mais de 45 anos. É creditado por ter 
salvado a vida de mais de 2,4 milhões de crianças até 
o momento. Agora, membros poderosos do 
Congresso querem retirar essa lei que tanto 
democratas quanto republicanos apoiaram por 
quase meio século. Sem ele, bilhões de dólares de 
todos nós contribuidores de taxas, poderiam ir para 
o aborto sem a nossa autorização.  
Entre em contato com o congressista Frank Pallone 
Jr. para exortá-lo a garantir que a Emenda Hyde e 
pilotos semelhantes permaneçam no actual no 117º 
Congresso. Poderão ligar para ele para o # 732-249-
8892 ou pelo correio eletrónico /e-mail, ou pelo site:  
https://palloneforms.house.gov./contact/  
Verifique mais contactos e informações na página 
em Inglês.  
--------------------------------------------------------------------- 
Segunda-feira dia 31 de Maio celebramos o feriado 
nacional do Memorial Day- Dia memorial de todos os 
que sacrificaram as suas vidas a defender as sua 
pátria.  
O escritório paroquial estará fechado e reabrirá na 
terça-feira dia 01 de Junho.  
A Missa do dia será celebrada em Inglês ás 9:00 AM.  

http://www.diometuchen.org/BAA
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristiPortuguese/Brazilian
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristiPortuguese/Brazilian
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristiEnglish
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristiEnglish
https://palloneforms.house.gov./contact/

