
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. (Durante os meses de Julho e 

Agosto, o escritório estará fechado às 

sextas-feiras). Atendimento em Português 

será na quinta-feira ao invés da sexta-feira. 

Email: 

port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com  

Padre Eugénio Fasuga: 732-826-1395 ext. 

#24   

Confissões em Português: Terças-feiras e 

Sábados às 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 no 

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 

 

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 
--------------------------------------------------------------------- 
ORAÇÃO DE LEMBRAI- VOS SÃO JOSÉ (Memorare) 
Lembrai-vos, oh! puríssimo esposo da Virgem 
Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse 
invocado vossa proteção, implorado vosso socorro 
e não fosse por vós atendido. 
Com esta confiança, venho à vossa presença; a vós 
com fervor me recomendo. 
Não desprezeis as minhas súplicas, pai adotivo do 
Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las 
piedosamente. Amém. 
 

----------------------------------------------------------------- 
MATERIAIS ESCOLARES PARA CRIANÇAS 

NECESSITADAS 

O Banco Alimentar de South River estará 

recolhendo materiais escolares para crianças 

carentes de South River.  

Exemplos de itens que estarão recolhendo: 
fichários, cadernos, pastas plásticas ou de 

papel, canetas, lápis, marcadores, mochilas… 

As doações podem ser deixadas no Banco 

Alimentar de South River: 48 Washington Street 

South River nos seguintes horários: Terça-feira 

8:30-10:00 AM e 5:30-6:30 PM, quarta-feira, das 

8:30 AM ao meio dia, ou sábado, das 1:00 às 

3:00 PM. 

Para maiores informações ligue para: 
Selena Gaspar 732-688-1584 ou 
Beth 732-322-8623. 

 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado - 03 de 
Setembro- José Mendes e 
rezemos por Jeff Berking 
+Domingo - 04 de 
Setembro- Alberto e Maria 
Ferro e família 
Missa e procissão no 
Clube Português de 
South River 
+Terça-feira 06 de 
Setembro- Intenção de Arcelina Grego 
+Sábado 10 de Setembro- Maria Rosa 
Ferreira  
+Domingo 11 de Setembro- membros da 
Irmandade de Fátima e Sandro Feiteira  
--------------------------------------------------------------- 
Limpe Os Seus Roupeiros Doando Para Os 

Carentes 

 27 de Setembro - 10am – 12 meio dia 
 28 de Setembro - 10am-meio dia & 6pm - 8pm 

29 de Setembro - 10am ~ 12meio dia 
Deixar No Centro Paroquial 

A Sociedade do Rosário da Igreja de St. Mary of 

Ostrabrama em South River estará recolhendo: 

roupas (masculinas, femininas, infantis), cintos, 

bolsas, chapéus, lençóis, brinquedos de pelúcia. 

Saca de sapatos separadamente (não 

misturado com outros itens). Por favor, coloque 

todos os itens que você está doando em sacas 

plásticas bem amarradas. A Sociedade do 

Rosário receberá dinheiro por cada libra que 

arrecadarmos. Em caso de dúvidas, ligue para: 

Bernice 732-254-4016 ou Christine 908-391-

3355. 

--------------------------------------------------------------------
O escritório estará fechado no feriado segunda-feira 
dia 4 e a Missa será celebrada as 9AM em Inglês. 
--------------------------------------------------------------------- 

Intenções do Papa Francisco para o mês 

de Setembro 

Pela abolição da pena de morte – 

Rezemos para que a pena de morte, que 

atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da 

pessoa, seja abolida nas leis de todos os 

países do mundo. 

FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA 
HORA E DOS IMIGRANTES NO CLUBE 

PORTUGUÊS DE SOUTH RIVER 
 
Agradecemos de coração a todos que ajudaram 
e que de algum modo participaram na realização 
da Festa de Nossa Senhora da Boa Hora e dos 
Imigrantes, no Clube Português de South River. 
Agradecemos também á direção do Clube por 
todo o apoio que recebemos para continuarmos 
com esta linda tradição. Que Deus abençoe a 
todos!  
--------------------------------------------------------------- 
 

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. 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  

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

SÁBADO, 24 DE SETEMBRO DE 2022 -O 

encerramento do 40º aniversário da Diocese de 

Metuchen será uma peregrinação diocesana à 

Basílica do Santuário Nacional da Imaculada 

Conceição em Washington, D.C. com o Rev. 

James F. Checchio, Bispo de Metuchen - Um 

evento que durará o dia inteiro. Quem estiver 

interessado em ir por favor escolham uma 

paroquia que tenha autocarro. A lista de 

paroquias que já conseguiram autocarro se 

encontra no website da Diocese de Metuchen: 

diometuchen.org/pilgrimage-in-honor-of-

the-40th-anniversary  

A nossa paroquia não consegui o numero de 

pessoas  sufficiente para alugar um autocarro.  

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

O resultado das coletas do ofertório será 

publicado na página em Inglês do boletim. 


