
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 receberá 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/     
--------------------------------------------------------------------- 

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). 

http://corpuschristisouthriver.org/pt/
http://permanencia.org.br/drupal/node/2180
http://permanencia.org.br/drupal/node/3270


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 09 de Janeiro- Maria 
dos Anjos Capela 
Domingo 10 de Janeiro- João 
Martins Capela e família e 
Sandro Feiteira, membros da 
Irmandade de Fátima 
+Quarta-feira 13 de Janeiro- 
Emília e Manuel Laranjeiro 
+Sábado 16 de Janeiro- João 
Laranjeiro 
+Domingo 17 de Janeiro- 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.  
---------------------------------------------------------------------- 

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 fazer o 
lugar de oferecer Missas 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 e’ $50.00. Se alguém estiver 
interessado em fazer este tipo de oferta para a 
Igreja honrando os seus falecidos, por favor 
visite o escritório.  
---------------------------------------------------------------------  

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. 

MENSAGEM DO BISPO SOBRE O APELO ANUAL 

A nossa paróquia recebeu uma carta do nosso 
Bispo James Checchio agradecendo os nossos 
esforços para atingir a nossa meta de $33,000 
para o Apelo Anual do Bispo do ano de 2020. O 
total que a Diocese recebeu dos nossos 
paroquianos foi $24,963,13, ou seja 75.65% da 
nossa meta.  
Agradecemos a todos os que puderam doar ao 
Apelo do Bispo, principalmente durante estes 
tempos difíceis. Que Deus abençoe e proteja a 
todos!   
--------------------------------------------------------------- 
AVISE QUANDO MUDA DE ENDEREÇO 
Pedimos de contactar o escritório da paróquia 
quando vai mudar de endereço para que 
possamos atualizar os vossos registos e 
contactos. Cada vez que a correspondência 
volta para o escritório por causa de não termos 
o endereço correto, isso resulta num gasto a 
mais para a paróquia. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------- 

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.  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 02 e 03 de Janeiro 2021 
Coleta: $3,484.00 e pelo correio: $1,660.00 
Através da internet: $1,432.30   
Segunda coleta para ‘”Together in Charity: 
$510.00 
Solenidade de Maria, Mãe de Deus: $1,898.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício!  

 

  
 


