
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. 

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

HYDE AMENDMENT/EMENDA HYDE 
Sua voz poderá ajudar a salvar milhões de vidas! A 
Emenda Hyde protegeu os americanos de financiar o 
aborto por mais de 45 anos. É creditado por ter 
salvado a vida de mais de 2,4 milhões de crianças até 
o momento. Agora, membros poderosos do 
Congresso querem retirar essa lei que tanto 
democratas quanto republicanos apoiaram por 
quase meio século. Sem ele, bilhões de dólares de 
todos nós contribuidores de taxas, poderiam ir para 
o aborto sem a nossa autorização.  
Entre em contato com o congressista Frank Pallone 
Jr. para exortá-lo a garantir que a Emenda Hyde e 
pilotos semelhantes permaneçam no actual no 117º 
Congresso. Poderão ligar para ele para o # 732-249-
8892 ou pelo correio eletrónico /e-mail, ou pelo site:  
https://palloneforms.house.gov./contact/  
Verifique mais contactos e informações na página 
em Inglês.  
Obrigado. 

23 de maio de 2021- Solenidade do Pentecostes 
Reflexão: 
O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito 
Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito dá 
vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz 
nascer o Homem Novo. 
O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, 
reunida à volta de Jesus ressuscitado. Para João, esta 
comunidade passa a ser uma comunidade viva, 
recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É o 
Espírito que permite aos crentes superar o medo e as 
limitações e dar testemunho no mundo desse amor 
que Jesus viveu até às últimas consequências. 
--------------------------------------------------------------------- 

QUESTIONÁRIO DA DIOCESE 
 
O Pe. Damião está chegando ao fim do primeiro 
prazo de seis anos como Pastor na nossa paróquia. 
Por esse motivo, a Diocese gostaria que os nossos 
paroquianos completassem um questionário até o 
dia 30 de Maio 2021, para ajudar o nosso Bispo a 
decidir o assunto da renovação do mandato do Pe. 
Damião como pastor da nossa paróquia de Corpus 
Christi. 
Poderão preencher o questionário pela internet 
pelos sites: 
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristiPo
rtuguese/Brazilian ou também poderão telefonar 
para o escritório Diocesano dos Padres para o 
numero: 732-562-2457 para pedir uma cópia 
imprimida que lhe será envidada pelo correio. 
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristiEn
glish  
--------------------------------------------------------------------- 

Apelo Anual do Bispo 2021 
 

Transformado pelo Corpo e Sangue de Cristo e 
enviado em missão para acender um fogo no 

coração da Igreja 
Obrigado a todos que enviaram a vossa oferta ao 
Apelo Anual do Bispo 2021. Se ainda não se 
comprometeu/ofereceu, ainda há tempo de 
participar. Por favor envie a sua oferta para: Diocese 
of Metuchen, Bishop’s Annual Appeal, PO Box 4000, 
Metuchen, NJ 08840-4000 ou pode contribuir 
através da internet online para: 
www.diometuchen.org/BAA      
--------------------------------------------------------------------- 

https://palloneforms.house.gov./contact/
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristiPortuguese/Brazilian
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristiPortuguese/Brazilian
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristiEnglish
https://www.surveymonkey.com/r/CorpusChristiEnglish
http://www.diometuchen.org/BAA


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 22 de Maio- José Maria 
Mirassol esposa e filho  
+Domingo 23 de Maio- Manuel 
João Fonseca e esposa 
+Quarta-feira 26 de Maio-
Sebastião da Silva, Araci Abreu e 
Missa de 7º Dia por Ernesto 
Abreu 
+Sábado 29 de Maio- Manuel 
Semião  
+Domingo 30 de Maio- João 
Martins Capela 

--------------------------------------- 
MANEIRAS 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. 

--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 15 e 16 de Maio 2021 

Coleta: $4,754.00 + pelo correio: $650.50 
Pela internet: $896.86 + Ascensão: $525.00 
Coleta para Development for People: $339.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
---------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o Mês de Maio: 
Intenção de oração universal – O mundo das finanças 
Rezemos a fim de que os responsáveis pelas finanças 

colaborem com os governos para regulamentar a esfera 
financeira e proteger os cidadãos de seus perigos.        

Reza do terço durante o mês de Maio 
Durante o mês de Maio quando estiver tempo 
favorável, continuará a reza do terço em Inglês todos 
os fins-de-semana as 6:15 PM á volta do 
estacionamento principal da Igreja.  
 

MARIA EM PENTECOSTES 
 
Como Mãe de cada ser humano, Maria acompanha 
os discípulos que estavam vacilantes na fé. Diante de 
tais acontecimentos, com a sua fé já provada, 
permanece firme. Ela os firma na fé, na ausência 
física de Jesus após Sua subida aos Céus. 
 
A primeira que acreditou, Maria, junto com os 
discípulos no cenáculo, encorajava-os a perseverar 
na oração e numa fé expectante da promessa de 
Jesus : “Não vos afasteis de Jerusalém. Dentro de 
poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo” 
(Atos 1,4). 
 
A presença de Maria, em Pentecostes, serve como 
um testamento, pois o que a aconteceria com os 
apóstolos seria o mesmo que já havia acontecido 
com ela. 
 
No Cenáculo, ela, que na encarnação foi a primeira a 
experimentar a graça do Espírito, indica que, em 
Pentecostes, essa graça é a herança de toda a Igreja.  
 
Como nela o Espírito de Deus gerou o Salvador, por 
Ela se inaugura, em Pentecostes, a manifestação da 
Igreja.  
 
Uma vez repleta do Espírito Santo, em Pentecostes, 
Maria permanece com a mesma graça que já havia 
recebido do Espírito, pois quem está cheio da graça 
nada mais tem a receber. Maria, porém, com a sua 
simples presença, é um vaso que comunica a mesma 
graça que recebera de Deus aos que estavam 
presentes no cenáculo, como a comunicou a Isabel e 
a João Batista. 
 
Em Pentecostes, a Igreja foi oficializada, e os 
discípulos, que estavam amedrontados, tornaram-se 
corajosos e anunciaram a Boa Nova de Jesus. 
 
O que o Espírito realiza em Maria é o que realizou 
nos apóstolos em Pentecostes, e é o que realiza, 
ainda hoje, na vida dos cristãos. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 


