
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 

Por favor avise o padre Eugénio ou um 

Ministro de Eucaristia se souber de alguém 

que não pode vir à Missa, mas precisa de 

receber a Sagrada Comunhão e ou 

Confissão.  

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

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 

também a pessoas amigas ou familiares. Por 

favor considerem participar mesmo que 

comprem só uma rifa mensal por $25!  

 

ADVENTO- No Domingo passado iniciámos um novo ano 
litúrgico, o Ano A! Ele começa com o tempo do Advento, 
preparando-nos para o grande Mistério da Encarnação e 
para que nossas vidas estejam prontas para encontrar o 
Senhor. Advento é preparação para o Natal e também 
celebra a vinda gloriosa de Cristo (Advento escatológico). 
Somos chamados a celebrar o Senhor que veio (natal), virá 
(final dos tempos) e que vem (hoje). 
Toda a liturgia do Advento é apelo para se viver alguns 
comportamentos essenciais do cristão: a expectativa 
vigilante e alegre, a esperança, a conversão, a pobreza. 
Isso caracteriza sempre o cristão e a Igreja, porque o Deus 
da revelação é o Deus da promessa, que manifestou em 
Cristo toda a sua fidelidade ao homem: "Todas as 
promessas de Deus encontram nele seu sim" (2 Cor 1,20). 
A esperança da Igreja é a mesma esperança de Israel, mas 
já realizada em Cristo. 
Na convocação ao testemunho da esperança, a Igreja, no 
Advento, é confortada pela figura de Maria, a mãe de 
Jesus. Ela que "no céu, glorificada em corpo e alma, é a 
imagem e a primícia da Igreja...brilha também na terra 
como sinal de segura esperança e de consolação para o 
povo de Deusa caminho, até que chegue dia do Senhor" (2 
Pd 3,10). 
O Advento, tempo de Conversão. Não existe possibilidade 
de esperança e de alegria sem retornar ao Senhor de todo 
coração, na expectativa da sua volta. A vigilância requer 
luta contra o torpor e a negligência; requer prontidão e, 
portanto, desapego dos prazeres e bens terrenos. O 
cristão, convertido a Deus, é filho da luz e, por isso, 
permanecerá acordado e resistirá às trevas, símbolo do 
mal, pois do contrário corre o risco de ser surpreendido 
pela parusia. 
Dentro da teologia e espiritualidade do Advento, os textos 
bíblicos falam da dupla vinda de Cristo: a primeira, no 
Natal, e a segunda, na Parusia, o fim dos tempos. A vinda 
de Cristo é esperada pela Igreja com oração e vigilância: 
“Vem, Senhor Jesus”, como São Paulo nos fala. 
Nessa caminhada do Advento, além de Isaías e João 
Batista, a Liturgia apresenta outra figura importante: Maria. 
O Evangelho de Lucas narra a anunciação, quando Maria 
diz sim ao convite de Deus e aceita ser mãe de Jesus que 
se encarna em seu seio e passa a “habitar entre nós”. 
Maria é celebrada no dia 8 de dezembro, na festa de sua 
Imaculada Conceição. A Virgem Imaculada diz sim e vive 
o seu silêncio na escuta do próprio Deus que chega. Do dia 
17 a 24 de dezembro, com a preparação próxima do Natal, 
a Liturgia nos marca bem a figura de Maria, a “cheia de 
graça”, a “bendita entre todas as mulheres”, a “nova Eva”. 
Contudo, O Advento é um tempo de espiritualidade e a 
Igreja nos exorta a vivermos em vigília e oração.  
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INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 03 de Dezembro- 
Sílvio Jacinto das Neves 
+Domingo 04 de 
Dezembro - Delmar André 
José Mendes 
+Terça-feira 06 de 
Dezembro- João Martins 
Capela e rezemos por 
intenção de Arcelina 
Grego e por Sidney Tadeu Elias de Souza 
+Sábado 10 de Dezembro- José Maria 
Mirassol esposa e filho e por Sílvio Jacinto 
das Neves  
+Domingo 11 de Dezembro- Membros da 
Irmandade de Fátima, e por Sandro Feiteira, 
João Laranjeiro, e Almas do Purgatório 
--------------------------------------------------------------- 
 

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 $48,705.00 em 

doações/promissórios.  

--------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 19 e 20 de Novembro 2022 
Coleta: $4,617.00 + pela internet: $1,526.46 
+ pelo correio $849.00 + Works of Mercy: $735. 
 
Ofertório de 26 e 27 de Novembro 2022 
Coleta: $4,730.00 + pela internet: $1,028.00 + 
pelo correio: $1,012.00 
Segunda coleta (taxas): $1,660.00+ $143 pelo 
correio 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 

Esquema de Missas para o dia solene:  

IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM 

MARIA 

Na quinta-feira dia 8 de Dezembro celebramos o 
dia de guarda- dia solene da Imaculada 
Conceição da Virgem Maria. Não haverá Missa 
em Português, mas teremos a Missa em Inglês 
na quarta-feira dia 7 de dezembro às 7:00 PM e 
na quinta-feira dia 8 de dezembro as 9:00 AM e 
7:00 PM.  
Como o dia 8 de Dezembro é dia de guarda, o 
escritório paroquial estará fechado e reabrirá na 
sexta-feira dia 09 de Dezembro as 9:00 AM.  
--------------------------------------------------------------- 
O Grupo de NJ Direito á Vida agradeceu a 
nossa participação nas compras das rifas. Os 
vencedores dos prémios foram:  
Carro de marca Volvo- Dominika Olynik- Morris 
$1,000 ShopRite: Andrew Roach – Monmouth 
$750 ShopRite- Paul Gabrielski- Somerset 
$500 ShopRite- Dolores Plenzo- Ocean 
 
--------------------------------------------------------------- 

Novena do Natal 2022 

No domingo passado, 27 de Novembro 2022 

iniciamos o tempo litúrgico do Advento. Com o 

início do Advento começamos a nossa 

preparação para o Natal. Este ano como nos 

anos passados, temos se preparado com a 

ajuda dos livros da Novena do Natal. Os livros já 

chegaram e poderão procurar os livros na 

sacristia com a Ceu ou com a comentarista da 

Missa do Sabado. Procuramos prepararmo-nos 

espiritualmente fazendo a Novena do Natal em 

grupos ou em família.  

--------------------------------------------------------------- 
 
Intenção do Papa Francisco para o mês de 
Dezembro, 2022 
 
-Pelas organizações de voluntariado 
Rezemos para que as organizações de 
voluntariado e promoção humana encontrem 
pessoas desejosas de empenhar-se pelo bem 
comum e procurem caminhos sempre novos de 
colaboração a nível internacional. 
 



 


