
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     

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

     

O Grupo de Jovens da comunidade Americana 

estará recolhendo itens de limpeza não usados 

para fornecer o banco alimentar de South River. 

Estão precisando de esponjas, frascos de Ajax, 

Windex (liquido para limpar os vidros), Clorox 

para limpeza das toiletes, liquido para lavar 

loiça, líquidos de limpeza geral, Fantastic… 

Poderão deixar na entrada principal da Igreja 

durante o mês de Janeiro.  

---------------------------------------------------------------
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. 

Baptismo do Senhor 
Ao receber o batismo no Jordão, Jesus purifica as águas e, 

segundo Santo Tomás de Aquino, institui o novo Batismo (cf. S. Th., 

III, q. 66, a. 2), que mais tarde estará significado na água 

descendente do lado aberto de Cristo (cf. Jo 19, 34) e, por todos os 

tempos, será ministrado a todas as nações (cf. Mt 28, 19). O 

batismo de João não podia perdoar os pecados, era apenas um 

batismo de penitência; o Batismo de Cristo, sim, apaga os pecados, 

sendo, portanto, um ato extensivo da Sua paixão, instrumento que 

Cristo instituiu para redimir a humanidade. 

Não se pode entender, porém, o que seja essa remissão, sem a 

infusão da graça (cf. S. Th., I-II, q. 113, a. 2). Quando uma criança 

é batizada, não é como se um anjo, portando uma caneta, riscasse 

da listinha do infante o pecado original, ou da lista de um adulto 

os seus pecados pessoais. O que faz os pecados serem apagados 

é uma realidade chamada graça santificante, que é infundida na 

alma batizada, convertendo-a de inimiga em amiga de Deus. Essa 

graça nada mais é que a comunhão com Ele, a participação na vida 

divina (cf. 2 Pd 1, 4), uma semente de vida eterna implantada em 

nossos corações. 

É preciso fazer crescer e frutificar essa semente. Para tanto, são 

necessárias ação e oração, vida ativa e vida contemplativa, 

caridade e fé. 

Em primeiro lugar, é preciso fazer atos de amor cada vez mais 

intensos. Como para um atleta, cujo músculo não cresce se não for 

tensionado com pesos cada vez maiores, na vida da graça, quem 

não ama com cada vez mais fervor e generosidade vai pouco a 

pouco estagnando e caindo na rotina. Isso significa rezar com cada 

vez mais zelo a Liturgia das Horas; comungar com cada vez 

devoção Jesus na Eucaristia; recitar com cada vez mais atenção o 

Santo Terço etc. Para tanto, não se requer necessariamente que 

se aumente as horas de oração. Talvez isso seja necessário, mas 

o foco é aumentar o amor com que se fazem todas as coisas, até 

as mais pequenas. 

Em segundo lugar, é importante rezar. O Evangelho de S. Lucas 

conta que foi "enquanto rezava" (v. 21) que "o céu se abriu e o 

Espírito Santo desceu sobre Jesus" (v. 22). Para o Aquinate, essa 

verdade é extremamente significativa: 

"Depois do batismo, o homem precisa da oração constante para 

entrar no céu; pois, mesmo que os pecados sejam perdoados pelo 

batismo, permanece a atração ao pecado que nos ataca 

interiormente, e o mundo e os demônios que nos atacam 

exteriormente. Por isso, claramente diz o Evangelho de Lucas que 

'depois de ter sido batizado Jesus, e enquanto orava, se abriram 

os céus', porque a oração é necessária aos fiéis depois do 

batismo." (S. Th., III, q. 39, a. 5) 

A recepção do Batismo é necessária para a salvação, como 
demonstram as palavras de Jesus a Nicodemos: "Quem não 
renascer da água e do Espírito não poderá entrar no Reino de 
Deus"(Jo 3, 5). 
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INTENÇÕES DAS MISSAS 

+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 
+Terça-feira 11 de Janeiro-  
Ana Pacheco 
+Sábado 15 de Janeiro- 
Jacinta Agapito 
+Domingo 16 de Janeiro- Maria e Lucinda 
Pereira e rezemos por Sandro Feiteira, e 
Manuel e Emília Laranjeiro 

 

ALGUNS MODOS DE HONRAR OS NOSSOS 

FALECIDOS  

Algumas pessoas também gostam de honrar os 

seus entes-queridos falecidos oferecendo velas 

ou flores para a Igreja. Isto não deve ocupar o 

lugar de oferecer Missas e orações pela 

intenção do defunto, mas é uma maneira de 

honrar o falecido: Velas do sacrário -$25, Vela 

de Nossa Senhora- $25, Velas do altar-$35, as 

Oferendas (pão e vinho para serem 

consagrados) - $25, flores para o altar-$35. 

(velas, oferendas e flores serão oferecidas por 

uma semana). Inscrição do falecido na 

Sociedade Memorial de Defuntos todos as 

primeiras segundas-feiras de cada mês durante 

a Missa das 7:30AM: esta inscrição será 

oferecida durante um ano por 12 meses 

seguidos e o custo é $50.00. Se alguém estiver 

interessado em fazer este tipo de oferta para a 

Igreja honrando os seus falecidos, por favor 

visite o escritório.  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 

Ofertório de 1 e 2 de Janeiro 2022 
Coleta: $3,756.00 + $1,919.98 pela internet 
+$1,195.00.00 pelo correio 
 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 

RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Ainda temos muitos calendários de rifas para 

vender. Por favor considerem participar mesmo 

que comprem só um calendário de rifas mensais 

por $25!  

Essa rifa vale para cada mês do ano de 2022. 

Embora já tivemos o primeiro sorteio do ano, 

ainda temos mais 11 chances de ganhar com 

mais os sorteios da Pascoa e de Natal. Mesmo 

se tiver a sorte de ganhar, a sua rifa será 

colocada de novo na cesta de sorteios. 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 por ocasião de 

aniversários ou festas. Se todos paroquianos 

participassem, poderíamos pagar as despesas 

da nossa paróquia.  

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

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 ou ultimo sábado de 
cada mês; a celebração do Baptismo 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. 
 



 


