
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. 
---------------------------------------------------------------------  
RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 
As rifas do calendário da sorte- (Lucky 
Calendars) foram enviadas por correio. Cada 
calendário tem 14 rifas e custa $25.00, mas 
quem comprar 2 recebera’ uma grátis. Os 
sorteios ocorrem todas as primeiras terças-
feiras de cada mês por volta da 1:00PM. 
Procuremos participar sendo este um dos 
maiores modos de angariar fundos para a nossa 
paróquia. Boa sorte a todos os participantes! 
--------------------------------------------------------------------- 
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/     
--------------------------------------------------------------------- 

CERIMÓNIA DE ILUMINAÇÃO E ENFEITE DA 
ÁRVORE DE NATAL 

 
O programa catequético juntamente com o 
Ministério de Evangelização estão programando 
a primeira cerimônia de iluminação e 
ornamentação da árvore do Natal paroquial no 
sábado, 19 de dezembro, às 6:00 PM, em frente 
à reitoria. Venham com as vossas máscaras e 
pedimos para trazer um ornamento para enfeitar 
a árvore. Participe dos cânticos de Natal em 
Inglês e Português). Chocolate quente e 
biscoitos serão servidos gratuitamente.  
--------------------------------------------------------------------- 
ESQUEMA DE MISSAS PARA O NATAL E ANO NOVO 
Dia de Ceia, Quinta-feira, 24 de Dezembro 
2020 
4:00 p.m. Missa (Inglês)  
10:00 p.m.  Missa (Inglês) 
12:00 – Missa da meia-noite em Latim 
Natal- Domingo 25 de Dezembro   
8:00 a.m. Inglês 
10:00 a.m. Inglês    
11:30 a.m. - Missa em Português  
------------------------ 
Solenidade de Maria, Mãe de Deus 
Quinta-feira 31 de Dezembro 2020 
5:00 PM Missa vespertina do Ano Novo (Inglês)  
Sexta-feira 01 de Janeiro 2020- Ano Novo 
9:00 a.m. Missa em Inglês 
11:30 a.m. Missa em Português  
7:00 p.m. Missa em Latim 
 
*Adoração ao Santíssimo Sacramento 
Primeira Sexta-feira do mês 
3:00pm-6:45pm 
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
*Por causa de restrições durante a pandemia, 
por favor nos comunique através de email-
correio electrónico, telefone, ou outros meios de 
comunicação, qual Missa do Natal pretende 
participar.     
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de 
Dezembro: 
Intenção de oração pela evangelização – Para uma 
vida de oração 
Rezemos para que a nossa relação pessoal com Jesus 
Cristo se alimente da Palavra de Deus e de uma vida 
de oração. 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 12 de Dezembro- 
Joaquina e Custodia Pereira 
Araújo 
+Domingo 13 de Dezembro- 
João Laranjeiro e rezemos 
por João Sarabando e 
esposa, Sandro Feiteira, 
Mário dos Santos Caspento e 
pelos membros da 
Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 16 de 
Dezembro- Rogério Martins e rezemos por João 
Sarabando 
+Sábado 19 de Dezembro- João Domingues Grego 
+Domingo 20 de Dezembro- João Martins Capela e 
família, e rezemos por Manuel Martins e José 
Seixeiro 
--------------------------------------------------------------------- 
O livro das intenções de Missas para o ano de 
2021 já está aberto. 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.  
---------------------------------------------------------------------- 

 
ÁRVORE DE NATAL PARA OS NECESSITADOS  
 
Os grupos de São Vincente de Paulo e o Apoio 

Social montaram árvores de Natal na Igreja,  

ornamentadas com postais com pedidos de 

cartões monetários (gift-cards) para os mais 

necessitados das nossas comunidades. Os 

postais que correspondem á nossa comunidade, 

estão marcados com o nome “Apoio Social” e 

têm uma fita vermelha.  

Quem quiser participar por favor retire a 

quantidade de postais que quiser para ir 

comprar e ativar o cartão ou cartões ao Shop-

rite com o valor monetário que puderem 

oferecer. Depois de comprar o gift-card- (cartão 

do Shop-rite) por favor deposite na caixa de 

ofertas ao lado da árvore juntamente com os 

ornamentos que retiraram da árvore.  

 
 

O MISTERIOSO MANTO DA VIRGEM DE GUADALUPE, 
NO MÉXICO 

No dia 7 de maio de 1979 o prof. Phillip Serna Callahan, 
biofísico da Universidade da Flórida, junto com 
especialistas da NASA, analisaram a imagem. Eles queriam 
saber se a imagem é uma fotografia. Para a surpresa da 
equipe, a imagem não era uma fotografia, pois não há 
impressão no tecido. Eles tiraram mais de 40 imagens em 
infravermelho para verificar mais a fundo a pintura. 
Constataram que a imagem não está colada ao manto, 
mas se encontra 3 décimos de milímetro distante da tilma. 
Verificaram também que, ao aproximar os olhos a menos 
de 10 cm da tilma, não se vê a imagem ou as cores dela, 
mas só as fibras do manto. 
Talvez o que mais intriga os cientistas sobre o manto de 
Nossa Senhora de Guadalupe são os olhos dela. Em 1929 
o fotógrafo Alfonso Marcué Gonzalez descobriu uma 
figura minúscula no olho direito, desde então não cessam 
de aparecer as surpresas. 
Os olhos da imagem são muito pequenos e as pupilas 
deles, naturalmente são ainda menores. Nessa superfície 
de apenas 8 milímetros de diâmetro aparecem nada 
menos de 13 figuras! 
José Aste Tonsmann, engenheiro de sistemas da 
Universidade de Cornell e especialista da IBM no 
processamento digital de imagens, dá três motivos pelos 
quais essas imagens não podem ser obra humana: 
1. Porque elas não são visíveis para o olho humano, salvo 
a figura maior, de um espanhol. Ninguém poderia pintar 
silhuetas tão pequenas; 
2. Não se consegue averiguar quais materiais foram 
utilizados para formar as figuras. A imagem da Virgem não 
está pintada e ninguém sabe como foi estampada no 
manto de Juan Diego; 
3. As treze figuras se repetem nos dois olhos. E o tamanho 
de cada uma delas depende da distância do personagem 
em relação ao olho esquerdo ou direito da Virgem. 
Esse engenheiro ficou seriamente comovido ao descobrir 
que, assim como os olhos da Virgem refletem as pessoas 
diante dela, os olhos de uma das figuras refletidas, a do 
bispo Zumárraga, refletem por sua vez a figura do índio 
Juan Diego abrindo sua tilma e mostrando a imagem da 
Virgem. Este fenômeno só é possível em olhos de pessoas 
vivas. 
Qual o tamanho desta imagem? Um quarto de mícron, ou 
seja, um milímetro dividido em quatro milhões de vezes. 
Quem poderia pintar uma figura de tamanho tão 
microscópico? Mais ainda, no século XVI. 
 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nos’!   

 
 



 
 
  
 


