
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.  

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

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.  

 

MARCAÇÃO DE BAPTISMOS E REGRAS 

*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 do mês; a 

celebração do Baptismo normalmente 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. Se não são casados 

pela Igreja e quiserem baptizar seus filhos, 

por favor falem com o Padre Damian 

primeiro antes de marcar a data do 

Baptismo. 

*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por 

favor verifiquem se estes têm os 

sacramentos necessários (Baptismo, 

Primeira Comunhão, Confirmação). Os 

padrinhos se forem casados devem ter sido 

casados pela Igreja e não somente pelo civil. 

(Não devem ser divorciados sem anulação 

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. 

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

Intenções do Papa para o mês de Novembro:  

Pelas crianças que sofrem – Rezemos para que as 

crianças que sofrem – as que vivem na rua, as 

vítimas das guerras, os órfãos – possam ter acesso à 

educação e possam redescobrir o afeto de uma 

família.  

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+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 
+Terça-feira 15 de 
Novembro- Rosa 
Machada e esposo Ernesto 
+Sábado 19 de Novembro- Pe. Filipe Rocha e 
por Jeff Berking, e Silvio Jacinto das Neves 
+Domingo 20 de Novembro- Artur Dantas 
esposa e filho 
--------------------------------------------------------------- 
 

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.   

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

RENDIMENTO DA FESTA ANUAL DO 

OUTONO 

A festa do Outono promovida pela nossa 

Comunidade Brasileira no sábado dia 22 de 

Outubro 2022, para angariar fundos para a 

nossa paroquia, teve um lucro de $8,936.00 

que foi entregue à paróquia! Que bênção! 

Agradecemos mais uma vez a todos os que 

participaram, e a todos os que trabalharam 

incansavelmente para o sucesso desta Festa. O 

nosso muito obrigado e que Deus abençoe a 

todos! 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 05 e 06 de Novembro 2022 
Coleta: $5,530 + pela internet: $1,585.46 
+ pelo correio $ 1,554.00  
Coleta para Archdiocese for Military Services: 
$955.00 e para Dia de Todos os Santos:$1,438 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 

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 $46,960.00 em 

doações/promissórios.  

--------------------------------------------------------------- 
O PODER DA ORAÇÃO 

Segundas-feiras, a partir de 21 de novembro às 
19h30 
Junte-se ao Ministério de Evangelização 
neste Advento para rezar o Rosário e estudar 
os Mistérios Gozosos – em Inglês.  
As reuniões serão realizadas via zoom. Para 
informações sobre a reunião: 
https://corpuschristisouthriver.org/calendar-
detail/the-power-of-prayer/ 
Envie um e-mail para 
corpuschristievm@gmail.com com qualquer 
dúvida. 
--------------------------------------------------------------- 
RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Em breve iremos receber pelo correio uma rifa 

mensal que poderemos comprar. Essa rifa vale 

para cada mês do ano de 2023. Esse 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 a pessoas 

amigas ou familiares. Se todos paroquianos 

participassem, poderíamos ajudar a pagar as 

despesas da nossa paróquia. Por favor 

considerem participar mesmo que compre só 

uma rifa mensal por $25!  


