
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.  

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

Festas em honra da Nossa Senhora 

Agradecimentos 

Agradecemos a todos os coordenadores, 

coros, crianças e jovens, e voluntários 

das maravilhosas homenagens a Nossa 

Senhora Aparecida e Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima com a procissão das 

velas.  Agradecemos as ofertas de flores 

para os andores, e doces, e bebidas para 

as confraternizações. Obrigado a todos 

pela vossa participação! Que nossa Mãe 

do Ceu e rainha da Paz rogue a Deus por 

nós, e proteja a todos nós!  

Festa do Outono em honra de Nossa 

Senhora Aparecida 

A nossa comunidade Brasileira está 

promovendo a festa do Outono para angariar 

fundos para a nossa paroquia. A festa terá lugar 

no Sábado dia 22 de Outubro no salão da Igreja 

logo a seguir á Missa. Haverá música e comidas 

típicas Brasileiras. Haverá à venda canjiquinha, 

canjica doce, feijão tropeiro, churrasco e 

bebidas: cerveja, vinho, refrigerante, água e 

quentão.   

Os ingressos estarão á venda antecipadamente 

e não estarão á venda na entrada da festa. 

Preço de entrada: Adultos- $10.00, crianças de 

6 a 11 anos - $5.00 e crianças até 5 anos de 

idade – grátis.  

Os ingressos estarão á venda através de: Nei 

Faccin, Teresa Martins, Angela, Manuel 

Labrego, José (Zeca) Rodrigues, Dalmo Coelho, 

e escritório paroquial.  

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

GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE 

Todos somos convidados a participar e fazer 

parte dos vários grupos e ministérios da nossa 

comunidade! Assim poderemos continuar a ser 

uma comunidade vibrante, mostrando o que há 

em nós de melhor para oferecer a Deus com os 

dons que Ele nos deu.  

Estamos sempre precisando de pessoas de boa 

vontade para servir a Igreja de Deus. Se alguém 

puder doar um pouco de seu tempo para servir 

de coroinha, catequista, coro, Leitor, Ministro 

Extraordinário da Eucaristia, Grupo de Jovens, 

Ministro da hospitalidade, Apoio Social por favor 

dirija-se ao Padre, ou a qualquer membro ou 

coordenador dos vários Ministérios. Também 

convidamos a participarem dos grupos de 

oração, como o Apostolado Sagrado Coração de 

Jesus, Irmandade de Fátima, Legião de Maria…  
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INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 15 de Outubro- 
Sílvio Jacinto das Neves 
+Domingo 16 de Outubro- 
João Laranjeiro 
+Terça-feira 18 de 
Outubro- João Grego 
+Sábado 22 de Outubro- 
Sílvio Jacinto das Neves 
e por Belmira Abreu 
+Domingo 23 de Outubro – 
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.   

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

O Programa de Serviços de Imigração de 

Catholic Charities, Diocese de Metuchen 

oferece serviços de imigração a um custo 

baixo e fixo para indivíduos e famílias. Por 

favor, ligue para mais informações ou para 

marcar uma consulta 732-324-8200. O 

escritório principal está localizado em 319 

Maple Street, Perth Amboy, NJ. Outros 

locais são a Paróquia da Sagrada Família 

em New Brunswick Unity Square, 81 

Remsen Ave. 732-324-8200. 

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

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). 

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

Por favor consulte a página do boletim em 

Inglês para o resultado da coleta.  

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 Outubro:  

Por uma Igreja aberta a todos – Rezemos para 

que a Igreja, fiel ao Evangelho e corajosa no 

anúncio, seja um lugar de solidariedade, de 

fraternidade e de acolhimento, vivendo cada vez 

mais a sinodalidade. 



 

 

 


