
Para atendimento em 

Português, por favor 

ligue para o escritório 

da nossa paróquia: 

732- 254-1800 # ext. 

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  

Padre Eugénio Fasuga: 732-826-1395 ext. 

#24   

Confissões em Português: Terças-feiras e 

Sábados das 6:00 PM- 6:45 PM 

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

FEIRA NO ESTACIONAMENTO DA IGREJA 

A Sociedade de São Vincente de Paulo da Igreja 

Corpus Christi está organizando uma feira (yard 

sale) no estacionamento da Igreja para dia 15 de 

outubro de 2022 das 8h00 às 13h00. Cada 

espaço para mesa custa $15 cada, para ser 

pago antecipadamente. Dinheiro ou cheques 

deve ser pagável para St.Vicent de Paul enviado 

ou deixado na reitoria: 100 James St., South 

River, NJ 08882. 

Traga sua própria mesa portátil 
Qualquer dúvida envie um email para 

svdpcorpuschristi38@gmail.com 
-------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 24 e 25 de Setembro 2022 
Coleta: $4,762 + pela internet: $ 1,353.43 
+ pelo correio $560.00, taxas: $2,056 + $400.00  
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE - 

ANO 2022-2023 

As inscrições para a catequese 

terminaram. Todas as crianças que 

precisam começar ou continuar na 

catequese já deveriam estar inscritas até 

agora, mas os pacotes de inscrição ainda 

estarão disponíveis no escritório 

paroquial até a catequese começar, para 

as classes que ainda têm vaga. A 

Catequese começa no dia 6 de Outubro, 

2022 para as crianças que estão 

registadas. 

Os pais das crianças devem ser 

paroquianos registrados na paroquia e 

assistir à missa com as crianças todas as 

semanas. 

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

Festa do Outono em honra de Nossa 

Senhora Aparecida 

A nossa comunidade Brasileira está 

promovendo a festa do Outono para 

angariar fundos para a nossa paroquia. A 

festa terá lugar no Sábado dia 22 de 

Outubro no salão da Igreja logo a seguir á 

Missa. Haverá música e comidas típicas 

Brasileiras. Haverá à venda canjiquinha, 

canjica doce, feijão tropeiro, churrasco e 

bebidas: cerveja, vinho, refrigerante, água e 

quentão.   

Os ingressos estarão a venda 

antecipadamente. Não estarão vendendo no 

dia da festa. Preço de entrada: Adultos- 

$10.00, crianças de 6 a 11 anos - $5.00 e 

crianças até 5 anos de idade – grátis.  

Os ingressos estarão á venda através de: 

Nei Faccin, Teresa Martins, Manuel 

Labrego, José (Zeca) Rodrigues, Dalmo 

Coelho 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 01 de Outubro- -
Não há intenção marcada 
+Domingo 02 de Outubro- 
Gloria Evangelho e por 
José Mendes 
+Terça-feira 04 de 
Outubro- Intenção de 
Arcelina Grego 
+Sábado 08 de Outubro- 
João Martins Capela e 
família e por Jeff Berking 
+Domingo 09 de Outubro – João dos Santos 
Parracho, membros da Irmandade de Fátima 
e por Sandro Feiteira 
--------------------------------------------------------------- 
GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE 

Todos somos convidados a participar e fazer 

parte dos vários grupos e ministérios da nossa 

comunidade! Assim poderemos continuar a ser 

uma comunidade vibrante, mostrando o que há 

em nós de melhor para oferecer a Deus com os 

dons que Ele nos deu.  

Estamos sempre precisando de pessoas de boa 

vontade para servir a Igreja de Deus. Se alguém 

puder doar um pouco de seu tempo para servir 

de coroinha, catequista, coro, Leitor, Ministro 

Extraordinário da Eucaristia, Grupo de Jovens, 

Ministro da hospitalidade, Apoio Social por favor 

dirija-se ao Padre, ou a qualquer membro ou 

coordenador dos vários Ministérios. Também 

convidamos a participarem dos grupos de 

oração, como o Apostolado Sagrado Coração de 

Jesus, Irmandade de Fátima, Legião de Maria…  

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

Intenções do Papa para o mês de Outubro:  

Por uma Igreja aberta a todos – Rezemos para que 
a Igreja, fiel ao Evangelho e corajosa no anúncio, 
seja um lugar de solidariedade, de fraternidade e de 
acolhimento, vivendo cada vez mais a sinodalidade. 
-------------------------------------------------------------------- 
Haverá a bênção dos animais neste domingo 2 de 
outubro à 1:30 PM na frente da Igreja. 
 
 

CELEBRAÇÃO EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA APARECIDA 

No sábado dia 8 de Outubro haverá a coroação de Nossa 

Senhora Aparecida durante a nossa Missa das 7:00 PM. 

Precisamos de crianças para participar. Por favor fale com 

a Janete Zanetti do coro Brasileiro para ela poder ensaiar 

com as crianças e jovens. Venha agradecer e pedir graças 

a Nossa Senhora. 

Quem quiser participar e oferecer flores para o andor por 

favor ligue ou mande text para a Denise Barrufe: 908-770-

2349 ou Ezequiel 908-770-2180.  

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

PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA 

No Sábado dia 15 de Outubro, 2022 haverá a tradicional 

procissão das velas logo a seguir à nossa Missa das 7:00 

PM à volta da Igreja Corpus Christi. Contamos com a vossa 

participação, de modo especial com as crianças da 

catequese e os vários grupos dos nossos ministérios e 

todas as famílias. Venham agradecer e homenagear a 

Nossa Mãe do Ceu! 

Haverá bolo e café depois da procissão.  

Convidamos a todos para a reza do terço nos domingos de 

Outubro às 11:00 AM. 

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

Campanha Levante o Telhado e Faça um Som em 
Cristo 2022 

 
Uma única oferta $ _________ 
Promissório de $ 250 * $ 500 * $ 1,000 * 
$ 2,000 * $ 5,000 Outra $ __________ 
As opções de parcelamento estão disponíveis. 
Qualquer valor de doação será muito agradecido. As 
doações podem ser enviadas por correio ou poderá deixar 
no escritório paroquial. 
Nome ______________________________ 
Endereço ___________________________ 
Telefone ____________________________ 
Por favor faça cheques pagáveis a 
Igreja Corpus Christi 

Até agora, temos recebido $31, 700.00 em 
doações/promissórios. 

 



 

 

 

 

 

 


