
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. 

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

 
Adoração ao Santíssimo Sacramento 

Primeira Sexta-feira do mês- 05 de Fevereiro, 
2021  
3:00pm-6:45pm 
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
 
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 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: 6:00- 6:30 PM 
E também por apontamento/marcação. 
 

Encomendas de feijoada em benefício de 

famílias necessitadas  

Em angariação de fundos para famílias da 

paróquia de Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima, Perth Amboy, com necessidade de 

apoio, haverá venda de Feijoada no dia 13 de 

Fevereiro. Contacte Penha pelo número: 862-

368-6457, Leia: 848- 250-9449 ou membros do 

grupo de oração de Perth Amboy para reservar 

a sua encomenda.  

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

OFERTAS PARA O BANCO ALIMENTAR 

O grupo de jovens de Corpus Christi esta 

recolhendo certos itens para fornecer o Banco 

Alimentar de South River para ajudar os 

carentes. Depois do dia 1 de Fevereiro haverá 

uma caixa a saída das portas principais da Igreja 

para colocarem as doações. Os itens que estão 

recolhendo são: abre-latas, sal, pimenta, e 

outras especiarias, detergente de lavar louça. 

Estes itens devem ser novos, não usados. 

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

O Ministério de Evangelização de Corpus Christi 

está promovendo um programa baseado em vídeo, 

com o nome: The Search. Este programa leva os 

participantes em uma jornada pelas questões 

duradouras da vida. Em sete episódios lindamente 

filmados, especialistas dos campos da ciência, 

medicina, psicologia, arte e religião examinam nosso 

lugar na história mais ampla da existência. Assista ao 

trailer: https://player.vimeo.com/video/446879132 

As reuniões serão às terças-feiras, a partir de 9 de 

fevereiro. Cada sessão terá início às 19h30 e será 

realizada virtualmente via zoom. Há uma taxa de $15 

para ajudar a cobrir o custo do guia de estudo. Para 

mais informações ou para se registrar, envie um e-

mail para corpuschristievm@gmail.com ou ligue para 

Andy @ 732-374-6394 

 

 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 30 de Janeiro- Lucinda 
Goncalves Pereira e rezemos 
por Américo Novo 
Domingo 31 de Janeiro- - José 
Seixeiro 
+Quarta-feira 03 de Fevereiro- 
Lucinda Gonçalves Pereira 
+Sábado 06 de Fevereiro- José 
Maria Mirassol, esposa e filho 
+Domingo 07 de Fevereiro- João 
Laranjeiro 
---------------------------------------------------------------
REGISTRO PARA RECEBER AS VACINAS CONTRA O 
COVID 

O site de registro da vacina Covid está 
disponível para aqueles que desejam se 
registrar para receber a vacina. O link abaixo 
pode ser usado.  
As pessoas que estão em dúvida se podem 
receber a vacina por causa de assuntos de 
saúde e medicamentos que estão tomando, por 
favor consulte o seu médico antes de receber a 
vacina.  
https://covidvaccine.nj.gov/  
--------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 23 e 24 de Janeiro 2021 
Coleta: $3,343.00 e pelo correio: $1,536.50 
Através da internet: $980.00  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício!  
-------------------------------------------------------------------- 

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.  

 

 

DIA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA 
FEVEREIRO 2 
Em 1997, o Papa João Paulo II instituiu um dia 
de oração para as mulheres e os homens na 
vida consagrada. Esta celebração é anexada à 
Festa da Apresentação do Senhor em 2 de 
fevereiro. Esta Festa também é conhecida como 
Dia da Candelária; O dia em que as velas são 
benzidas simbolizando Cristo, que é a luz do 
mundo. Assim também, aqueles na vida 
consagrada são chamados a refletir a luz de 
Jesus Cristo para todos os povos. 
Por favor, orem por todos aqueles que fizeram 
compromissos na vida consagrada, e não 
deixem de agradecê-los em seu dia especial. 
Que eles continuem inspirados por Jesus Cristo 
e que respondam generosamente ao dom de 
Deus da sua vocação. 
--------------------------------------------------------------- 
2 DE FEVEREIRO DIA DA APRESENTAÇÃO 
DO SENHOR   

 
É a festa de Cristo, Luz dos povos e o encontro 
do Messias com seu povo no Templo de 
Jerusalém. O gesto de obediência da lei de 
oferenda por Maria e José que levaram o 
menino Jesus para apresentá-lo no templo, deve 
inspirar-nos a viver plenamente a união com 
Deus seguindo o exemplo da Sagrada Família 
comprometida e dedicada a viver a missão 
específica dentro dos desígnios de que Deus 
lhes propõe. Neste dia assim como o velho 
Simeão e a profetisa Ana, contemplamos a 
Criança Divina, o Verbo Encarnado que e’ 
apresentado no Templo de Jerusalém que 
representa o templo do nosso coração. 
--------------------------------------------------------------- 
O dia de São Braz será celebrado na quarta-feira dia 
03 de Fevereiro durante a Missa em Latim as 6:15 
PM.   
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Janeiro: 
Intenção de oração pela evangelização –  A 
fraternidade humana 
Para que o Senhor nos conceda a graça de viver em 
plena fraternidade com os irmãos e as irmãs de 
outras religiões, rezando uns pelos outros, abertos a 
todos. 
 
 

https://covidvaccine.nj.gov/

