
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 às 6:00 PM- 6:45 PM 

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

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.  

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

 

 

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  

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

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!  

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

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, 25 de Agosto, temos recebido $24, 250 

em doações/promissórios.  

 

 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado - 10 de 
Setembro- Maria Rosa 
Ferreira 
+Domingo - 11 de 
Setembro- membros da 
Irmandade de Fátima e 
por Sandro Feiteira  
+Terça-feira 14 de 
Setembro- Manuel 
Francisco Pandeirada e 
Almas do Purgatório 
+Sábado 17 de Setembro- José Mendes 
+Domingo 18 de Setembro- Joaquina de 
Jesus, esposo e filho 
--------------------------------------------------------------- 
18 de julho de 2022 

Campanha Levante o Telhado e Faça um Som em Cristo 2022 

– (Raise the Roof and Make a Sound in Christ) 

Caros Irmãos e Irmãs em Cristo, 
No passado fim-de-semana anunciei aos fiéis paroquianos que a 
reparação do telhado começou e está a decorrer em bom tempo, 
prevendo-se que todas as reparações estejam concluídas até à 
primeira semana de Agosto deste ano. Tal empreendimento foi 
extraordinariamente caro e nos obrigou a gastar de nossas 
reservas paroquiais da nossa conta da venda da escola,  
gastamos mais de $315,668.00, dos fundos administrativos 
(management fund), com a diocese. Além disso, também fomos 
obrigados pela Diocese de Metuchen a pagar toda a nossa dívida 
que devíamos em avaliação retroativa, no total de $146.000,00, 
com mais $ 47.000,00 que já foram pagos no último ano fiscal 
que termina em 30 de junho de 2022. Vossa contribuição não 
será tributada- renda restrita, e beneficiará a paróquia 
exclusivamente nesta dificuldade. 
 
Enquanto ainda estamos esperando para saber se o seguro 
cobrirá algum ou parte desses custos, decidi inaugurar uma 
campanha de capital para reforçar nossa capacidade de 
recuperar essa grande despesa na esperança de que tenhamos 
dinheiro para pintar o interior da igreja, (reparo do teto após a 
conclusão da remediação), parede interna, e prosseguir com a 
compra de um novo órgão, pois o órgão existente está a 
ultrapassar a sua utilidade e as peças para seu reparo não estão 
mais disponíveis. 
Neste grande empreendimento financeiro, dei o nome a esta 
campanha, colocando-a sob o patrocínio do bom São José 
“Levante o telhado e faça um som em Cristo”. Se algum 
paroquiano quiser juntar-se aos nossos esforços na angariação 
de fundos, por favor contacte-me o mais rapidamente possível. 
Além disso, como anunciei, aos paroquianos que já doaram ao 
nosso fundo para pagar a nova caldeira, sua doação restrita pode 
ser aplicada ao seu compromisso para esta campanha. O cartão 
de promessa destina-se a convidar sua participação adicional se 

você optar por doar novamente, mas acima de tudo para pedir 
seu sacrifício espiritual e seu apoio em oração para o 
empreendimento e o sucesso desta campanha 
 
Para fomentar esta intenção espiritual, peço a todos que rezem 
diariamente o Memorare a São José pela ajuda fecunda e 
providencial de Deus para nós neste momento, pois se não 
buscarmos a ajuda do Céu, nossos esforços humanos sozinhos 
conseguirão muito pouco, sem a assistência e a graça de Deus, 
nossas obras em si permanecem mancas e ineficazes, sem 
nossa constante confiança em Deus para todas as coisas 
grandes e pequenas, são obras desprovidas de fé e diminuídas 
sem a força sobrenatural que vem somente de Deus: “A menos 
que o Senhor constrói a casa, em vão trabalham os seus 
trabalhadores”. (Salmo 127:1). 
Que as palavras de São Paulo ressoem em nossos corações e 
ecoem em nosso serviço: “Sempre que tivermos oportunidade, 
façamos o bem a todos, especialmente aos irmãos na fé”. (Gl 
6,10)” 
No Sagrado Coração de Jesus e São José, 
Rev. Damian B. Breen 

----------------------------------------------------------------------------- 
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. 

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

Os resultados do ofertório se encontram na página do 
boletim 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


