
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 

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

Durante os meses do Verão muitos de nós 

viajamos para passar férias muito merecidas. No 

entanto a nossa paróquia continuará precisando 

do nosso apoio financeiro. Por favor não 

deixamos de fazer a nossa contribuição para a 

manutenção da paróquia. Obrigado! 

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

Uso do banheiro na Igreja ao lado do altar 

No salão da Igreja tem banheiros para quem 

precisar de usar durante a Missa.  Somente 

em caso de urgência ou problema de 

mobilidade, devemos usar o banheiro na Igreja 

ao lado do presbitério (altar). 

 

 

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 

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

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO/COMPROVANTES 
Devem estar cadastrados na nossa paróquia se 
precisarem de cartas de recomendação, 
qualquer comprovante, ou para servirem de 
padrinhos/madrinhas. Por favor verifiquem se 
estão realmente registados na nossa paróquia. 
O pároco pede que estejam registrados e ativos 
(participantes da Missa e usarem os envelopes 
de oferta), para podermos comprovar que 
frequentam a Missa, por pelo menos 3 meses 
antes de pedirem cartas de recomendação ou 
comprovantes. Para servirem de 
padrinho/madrinha também devem ter recebido 
os Sacramentos de Iniciação (Baptismo, 
Primeira Comunhão, Confirmação). Se são 
casados, devem ser casados na Igreja Católica.  
--------------------------------------------------------------- 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 30 de Julho e 31 de Agosto 2022 
Coleta: $4,305 + pela internet: $ 1,197.98  
+ pelo correio $754.00  
Taxas: $1,271 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


 

INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado - 06 de 

Agosto- Luísa Caspento 

+Domingo 07 de Julho- 

Manuel Albina Moreira, 
e rezemos por José 
Mendes e família 
Pohlode 

+Terça-feira 09 de 

Agosto- João Grego  

+Sábado 13 de Agosto- Joaquina de 

Jesus, esposo e filho 

+Domingo 14 de Agosto- Membros da 

Irmandade de Fátima e Sandro Feiteira 
--------------------------------------------------------------- 

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. 

Agradecemos antecipadamente o seu apoio. 

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

Durante os meses de Julho e Agosto o 

escritório paroquial estará fechado às 

sextas-feiras.  

 

 

MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 
*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência; os pais e os padrinhos devem 
assistir a uma sessão de catequese oferecida na 
primeira terça-feira de cada mês; a celebração 
do Baptismo é no 3º Domingo do mês após a 
missa das 11:30 AM. 
Devem estar registados na paróquia, assistirem 
á Missa, e ajudarem nas despesas da nossa 
paróquia (usarem o sistema de envelopes de 
ofertório) por pelo menos 3 meses antes da 
marcação do Baptismo. 
Em casos especiais devem falar com o Pe. 
Damian pessoalmente. 
*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por 
favor verifiquem se estes têm os sacramentos 
necessários (Baptizado, Primeira Comunhão, 
Confirmação). Os padrinhos se forem casados 
devem ter sido casados pela Igreja. Devem 
comprovar que estão registados e participantes 
em uma paróquia Católica por mais de 3 meses. 
Padrinhos e Madrinhas devem servir de bons 
exemplos, serem pessoas de Fé, e participantes 
na Igreja Católica. 
---------------------------------------------------------------------------- 

Oração a São José em suplica para angariar fundos 

para o pagamento das obras do telhado da nossa 

paroquia durante a Campanha de Levante o Telhado 

ORAÇÃO DE LEMBRAI- VOS SÃO JOSÉ 

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. 

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

 

 



 


