
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.  

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

CATEQUESE 

O livro com os nomes das crianças da 

catequese para marcar presença na Missa, se 

encontra somente na entrada principal da Igreja. 

Pedimos aos pais para procurarem o nome dos 

seus filhos nesse livro, e assinem o vosso nome 

ao lado do nome deles. Não haverá livro á 

entrada do lado da Igreja, somente na entrada 

principal. O livro normalmente é recolhido depois 

da proclamação do Evangelho. Procurem 

chegar a horas para participarmos juntos da 

missa inteira.  

 

AJUDA PARA OS NECESSITADOS 

O Apoio Social da nossa comunidade estará 

recolhendo comidas não perecíveis, enlatadas, 

pacotes, e também perus durante as nossas 

Missas aos Sábados e Domingos. Também 

estão aceitando gift cards – cartões do Shop-

Rite, para distribuir pelos mais carentes. O grupo 

do Apoio Social agradece a todos pela vossa 

ajuda.  

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

Reserve a data! 

Venda de biscoitos de Natal na Igreja de Corpus 

Christi e muito mais! 

Domingo, 11 de dezembro, a partir das 11h 

Mais detalhes serão divulgados em breve. 

Se você gosta de preparar doces, precisamos 

desesperadamente de você !! Envie um e-mail 

para corpuschristievm@gmail.com ou ligue para 

Cecilia 732-390-0243 para mais detalhes  

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

Projeto Comunitário - Casa dos Veteranos 

em Menlo Park 

O Grupo de S. Vicente de Paulo está a recolher 

itens para homem e mulher veteranos 

necessitados. Estará uma caixa á entrada da 

Igreja até dia 18 de Novembro, 2022. Precisam 

de: calça de cós elástico-sweatpant, camiseta -

t-shirt de manga comprida, barbeadores 

elétricos, escovas de dentes elétricas, mousse e 

gel para pentear o cabelo, chapéu de sol, 

removedor de esmalte, enxaguante bucal sem 

álcool, sabonete líquido e spray corporal.  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 29 e 30 de Outubro 2022 
Coleta: $4,512 + pela internet: $1,204.77 
+ pelo correio $ 1,336.00  
Coleta para o assessment (taxas): $1,860.00  
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício 
 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 05 de Outubro- 
Fernando Clemente e 
José Sequeira, e Sílvio 
Jacinto das Neves 
+Domingo 06 de Outubro- 
João Martins Capela e 
família e por José 
Seixeiro e familiares 
falecidos 
+Terça-feira 08 de 
Novembro- José Maria Mirassol e filho e por 
Henrique Rodrigues Diz 
+Sábado 12 de Novembro- Eduarda Freire, e 
por Almas do Purgatório e Sílvio Jacinto das 
Neves 
+Domingo 13 de Novembro – Irmandade de 
Fátima, e por Sandro Feiteira e José Mendes 
--------------------------------------------------------------- 
 

INTENÇÕES DE MISSAS 

O livro de intenções para o ano 2023 já está 

disponível para fazer a marcação de 

intenções de Missas. Por favor faça a sua 

marcação através do escritório paroquial.   

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

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 $45,595.00 em 

doações/promissórios.  

 

 

POR QUE REZAR PELOS MORTOS? 

É certo rezar pelos mortos. O livro dos Macabeus ordena a 
oração pelos mortos, dizendo: "É um santo e salutar 
pensamento este de orar pelos mortos" (Cf 2Mc 12,42-45). 
Judas Macabeu, acreditando no perdão de Deus e na 
ressurreição, quis que se rezasse pela salvação daqueles que 
morreram. Há pessoas não-Católicas que infelizmente, por 
ignorância, não aceitam o Segundo Livro dos Macabeus como 
parte integrante da Bíblia. Mas mesmo essas pessoas não 
podem negar que os hebreus daquele tempo, séc. II antes de 
Cristo, tinham firme convicção de que era boa coisa rezar 
pelos falecidos. A mesma convicção esteve entre os primeiros 
cristãos e permanece, entre nós até hoje. Isso nos mostra que 
podemos e devemos oferecer missas e orar por aqueles que 
já se foram. Vejam bem, nós não entramos em contato com 
os mortos, pedimos a Jesus por eles. 
As inscrições nas catacumbas, cemitérios cristãos dos 
primeiros séculos, incluem votos para que os defuntos 
encontrem repouso e "refrigério" (= consolação). Desde os 
primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e 
ofereceu preces em seu favor, principalmente missas, 
recomendando, também, esmolas, indulgências e obras de 
penitência em favor deles. Honramos a memória dos defuntos 
e condenamos a necromancia (invocação, consulta aos 
mortos), que é proibida claramente, pela Palavra de Deus (Cf 
Dt 18,9-14). É esse um dos modos de viver o belo dogma da 
"Comunhão dos Santos", verdade de fé que a gente lembra 
todas as vezes que reza a Profissão de Fé, o Credo. 
O nome "Comunhão" lembra "comum união, união de todos". 
Por essa comum união, há um intercâmbio de preces, 
sufrágios e dons entre os que militam na terra, Igreja Militante, 
os que aguardam juízo e estão sendo purificados, Igreja 
Padecente, e os que já foram admitidos na glória celeste, 
Igreja Triunfante. Neste admirável intercâmbio, cada um se 
beneficia da santidade dos outros, bem para além do prejuízo 
que o pecado de um possa ter causado aos outros. Assim, o 
recurso à Comunhão dos Santos permite ao pecador ser 
purificado mais cedo e mais eficazmente das penas do 
pecado. 
Reza-se nas ocasiões de exéquias (honras fúnebres), de 
enterro, sétimo dia, agradecendo a Deus pela vida da pessoa 
falecida cuja fé, oração, trabalho e dedicação, educação 
religiosa deixaram em nós as marcas de um verdadeiro 
testemunho Cristão. Reza-se, também, pedindo a Deus que a 
pessoa falecida, tendo perdoadas as suas culpas entre o mais 
brevemente possível, ainda que passando pela purificação do 
purgatório, na posse do Reino dos Céus. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
No próximo fim-de-semana continuaremos de novo com a 
contagem de pessoas presentes nas Missas. Pedimos aos 
Ministros de hospitalidade para seguirem as regras 
indicadas e de marcarem o número de pessoas no envelope 
de cada Missa. 
  



 


