
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 até 

o final do verão: 

Atendimento em Inglês: das segundas-feiras até 

às quintas-feiras das 9:00AM-4:00PM  

Atendimento em Português: terças-feiras das 

9:30AM-3:30PM e quintas-feiras- mais ou 

menos das 11:00AM-2:00PM.  

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

O WEBSITE DA NOSSA PAROQUIA: 
Para obter mais informações em Inglês e 
Português sobre os acontecimentos na nossa 
paróquia, também podemos consultar o website 
pela 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/ 

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

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 
Devem estar registrados na nossa paróquia em 
caso de precisarem cartas de recomendação ou 
quaisquer comprovantes para servirem de 
padrinhos/madrinhas. Por favor verifiquem se 
estão realmente registados na nossa paróquia. 
O pároco pede que estejam registrados e ativos 
(participantes da Missa e usarem os envelopes 
de oferta, para podermos comprovar que 
frequentam a Missa) por pelo menos 3 meses 
antes de pedirem cartas de recomendação ou 
comprovantes. Para servirem de 
padrinho/madrinha também devem ter recebido 
os Sacramentos de Iniciação (Baptismo, 
Primeira Comunhão, Confirmação). Se são 
casados devem ter sido casados na Igreja 
Católica.  

INFORMAÇÃO ATUALIZADA SOBRE A 
CHEGADA DO PE. EUGÉNIO  
 
O Monsenhor Fell da nossa Diocese de 
Metuchen informou o Pe. Damião, e também o 
Pároco da comunidade de língua Portuguesa 
em Perth Amboy, que o processo está em 
andamento para o Pe. Eugénio poder vir para os 
Estados Unidos, para servir as nossas 
comunidades de língua Portuguesa. A nossa 
Diocese está em contacto com o advogado de 
imigração que está a tratar da documentação 
necessária. Estão agora numa última fase do 
processo, que é uma entrevista com o Pe. 
Eugénio no consulado dos Estados Unidos na 
Polónia.  
Mantenhamos em nossas orações as 
necessidades da nossa paroquia. Que tudo se 
resolva o mais rápido possível para o Pe. 
Eugénio poder viajar para os Estados Unidos.  
--------------------------------------------------------------- 

CATEQUESE 
Estamos agora recebendo as matrículas/ 

registros atrasados para a catequese do ano de 

2021-2022. Os formulários de registros se 

encontram no escritório para quem ainda 

precisar. Cada criança deve ser registrada 

mesmo se já andaram na catequese no ano 

passado. As classes começarão no dia 16 de 

Setembro, 2021.  

O esquema de classes será o seguinte:  

1ª e 2ª classe- 4:00-5:15PM no salão da Igreja 

cada quinta-feira começando no dia 16 de 

setembro 

3ª classe- 9:30-10:45 AM no salão da Igreja 

cada Sábado começando no dia 18 de 

setembro 

4ª e 5ª classe- 4:00-5:15PM na St. Mary Coptic 

Church (antiga escola de Corpus Christi) cada 

quinta-feira 

6ª, 7ª, e 8ª classe- 7:00-8:15 PM na St. Mary 

Coptic Church (antiga escola de Corpus Christi) 

cada quinta-feira 

 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 
 

+Sábado 28 de Agosto- 
João Laranjeiro 
+Domingo 29 de Agosto- 
Maria da Conceição da 
Silva e esposo e rezemos 
por Sebastião da Silva 
+Quarta-feira 01 de 
Setembro- ---- 
+Sábado 04 de Setembro- Maria Rosa 
Ferreira 
+Domingo 05 de Setembro- (Missa celebrada 

no Clube Português) Maria Pessoa Faneco 

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

INTENÇÕES DAS QUARTAS-FEIRAS 

As intenções de Missas que tinham sido 

marcadas para as quartas-feiras foram 

transferidas para os finais de semana até o 

Pe. Eugénio chegar.  

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

CELEBRAÇÕES E ENCONTROS DEVOCIONAIS 

DO GRUPO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

As reuniões, Missas e orações do grupo do 

Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, das 

primeiras sextas-feiras de cada mês, foram 

adiadas devido á pandemia do Vírus Covid-19.  

Está previsto recomeçarmos depois do 

nosso Padre chegar.  

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

Memorialização de Bancos da Igreja –  
 
Ainda estamos aceitando ofertas para quem 
estiver interessado em ajudar na despesa de 
renovação das joelheiras e bancos e outras 
despesas 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). 
--------------------------------------------------------------- 
O resultado da coleta será publicado nos 
próximos boletins na página em Inglês do 
boletim. 

MISSA NO CLUBE PORTUGUES DE SOUTH RIVER 

A Missa em honra de Nossa Senhora da Boa 
Hora e dos Imigrantes está prevista ser 
celebrada no domingo dia 5 de Setembro, 2021 
as 11:30 AM no Clube Português de South 
River, portanto nesse dia não haverá a Missa em 
Português na Igreja de Corpus Christi.   
A procissão com vários andores será logo a 
seguir a Missa. A festa continuará com boa 
comida portuguesa e outras surpresas. Não 
deixem de participar com vossos familiares e 
amigos! 

 
E, Jesus voltando para os seus discípulos, 
achou-os adormecidos; e disse a Pedro: Então, 
nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai 
e orai, para que não entreis em tentação; na 
verdade, o espírito está pronto, mas a carne 
é fraca.  (Mateus 26,40-41)  

 

 
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO 
Primeira Sexta-feira do mês- 3 de Setembro, 
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. 

 
Intenção do Papa Francisco para o mês de 
setembro de 2021: 

 
Intenção de oração universal – Um estilo de 
vida ecologicamente sustentável 
 
Rezemos a fim de que todos façam escolhas 
corajosas por um estilo de vida sóbrio e 
ecologicamente sustentável, alegrando-nos 
pelos jovens que se comprometem 
resolutamente a este respeito. 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 


