
Para atendimento em 

Português, por favor 

ligue para o escritório da 

nossa paróquia: 732- 

254-1800 linha 15 em 

Português. 

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

O escritório paroquial 

está aberto das 

segundas-feiras às 

quintas-feiras das 

9:00AM-4:00PM e sextas-feiras das 9AM-2PM. 

Atendimento em Português: todas as segundas-

feiras, quartas-feiras das 9AM-3PM e sextas-feiras 

das 9AM-2PM. 

Email: port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com     

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

RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Foi enviado pelo correio uma rifa mensal que 

poderemos comprar. Se não receberam, por 

favor contacte o escritório da paróquia. Essa rifa 

vale para cada mês do ano de 2022. Este ano 

como no ano passado tem promoção; quem 

comprar 2 rifas mensais por $50.00 receberá 

mais uma grátis. Isto é um modo simples e 

prático de ajudar nas despesas da paróquia. 

Algumas pessoas compram para oferecer a 

pessoas amigas ou familiares. Se todos 

paroquianos participassem, poderíamos pagar 

as despesas da nossa paróquia. Por favor 

considerem participar mesmo que comprem 

só uma rifa mensal por $25!  

--------------------------------------------------------------------- 
Intenções do Papa Francisco para Janeiro, 2022 
 
Educar para a fraternidade 
 
Rezemos para que todas as pessoas que 
sofrem discriminações e perseguições religiosas 
encontrem nas sociedades onde vivem o 
reconhecimento dos próprios direitos e da 
dignidade que nasce de ser irmãos.  

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)  

 

 
 

Primeira Sexta-feira 
07 de Janeiro, 2022 

 
3:00pm-6:45pm, Bênção  
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
7:00PM Missa em Latim 
8:00 PM Missa em Português com Adoração 
e devocional do Sagrado Coração de Jesus a 
seguir a Missa.  
Todos os primeiros sábados de cada mês há 
confissões às 11:00- 11:30 AM e Missa em 
Latim ao meio dia. 

 
A Epifania do Senhor é a festa que comemora a 
manifestação de Jesus Cristo como Messias, o Filho de 
Deus e Salvador do mundo. É o acolhimento da Boa Nova 
da Salvação no mistério da Encarnação. Esta primeira 
manifestação se dá aos reis magos que, guiados por uma 
estrela, chegam a Belém e, ao ver o Menino com Maria, 
sua Mãe, ajoelham-se diante Dele e o adoram. 
 
'Mago' quer dizer 'sábio'; talvez tenham sido os primeiros a 
estudar astronomia no mundo e, por isso, viram o 
surgimento de uma estrela diferente e se colocaram a 
caminho para encontrar o que ela indicava. 
 
São Beda – O venerável, monge beneditino que viveu entre 
673 a 735, escreveu sobre os reis do oriente, que vieram a 
Belém adorar o Menino Deus. Estes reis vieram de lugares 
diferentes e se encontram, buscando um mesmo sentido 
para o surgimento de uma luz diferente no céu. Melquior, 
cujo nome quer dizer “meu Rei é luz”, veio de Ur, na 
Caldeia; é ele quem oferece o ouro. Gaspar, cujo nome 
quer dizer “aquele que vai confirmar”, veio do mar Cáspio; 
é ele quem oferece o incenso. E, por fim, Baltazar, cujo 
nome quer dizer “Deus manifesta o Rei”, veio do Golfo 
Pérsico; é ele quem oferece a mirra.   
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INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 01 de Janeiro- 
João e Rosa Sarabando 
+Domingo 02 de Janeiro- 
Arminda Graciosa 
+Terça-feira de Janeiro- 
João Martins Capela e 
família 
+Sábado 08 de Janeiro- 
Maria dos Anjos Capela 
+Domingo 09 de Janeiro- 
Artur Dantas esposo e filho, e rezemos por 
Maria Faneco e Membros da Irmandade de 
Fátima 
 

 

Estamos sempre precisando de pessoas de 
boa vontade para servir nos diversos 
ministérios da nossa paróquia, tanto de 
língua Portuguesa como nas liturgias em 
Inglês. Se houver alguém que gostaria de 
servir como Ministro da Palavra, Ministro 
Extraordinário da Eucaristia, catequese, 
coroinha, Coro/Musica, Ministro de 
hospitalidade, por favor contacte os 
coordenadores dos Ministérios, ou os 
nossos Sacerdotes, ou o escritório 
paroquial. Ofereceremos preparação para 
qualquer Ministério. De modo especial, 
procuremos incentivar os nossos jovens 
também a servir a Igreja. Deus nos 
recompensará abundantemente por todo o 
nosso esforço e trabalho.  
--------------------------------------------------------------------- 

Agradecemos a todos os que ofereceram 

cartões monetários e/ou brinquedos para os 

mais necessitados de nossas comunidades. 

Que Deus recompense a todos pela vossa 

generosidade com os que mais necessitam de 

nossa ajuda. 

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

O nosso Bispo James Checchio agradece a 

todos os que fizeram parte do Apelo Anual do 

Bispo. Através de nossa generosidade vários 

Ministérios pastorais e caritativos poderão 

continuar a serem apoiados.  

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. A 
celebração do Baptismo normalmente é no 
3º Domingo do mês após a missa das 11:30 
AM. Devem estar registados na paróquia, 
assistirem á 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. 
--------------------------------------------------------------- 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 

 
Ofertório de 18 e 19 de Dezembro 2021 
Coleta: $4,462.00 + $1,342.77 pela internet 
+$1,084.50.00 pelo correio 
 
Ofertório de 25 e 26 de Dezembro 2021 
Coleta: $3,591.00 pela internet 
+$1,262.94+ $1,011 pelo correio 
 
Ofertório para as taxas: $1,299.00 
+$420.00 pelo correio 
 

Natal: $7,823.00 +$5,446. 
 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 



 
 


