
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 

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

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. 

 

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE - ANO 2022-2023 

As inscrições para a catequese foram 

encerradas. Todas as crianças matriculadas 

para o próximo ano de catequese já deveriam 

estar registradas até agora. 

Os pacotes de inscrição ainda estarão 

disponíveis no escritório paroquial durante o 

horário normal para as classes que ainda têm 

vaga.  

A Catequese começa no dia 6 de Outubro, 2022 

Como parte de um requisito, os pais das 

crianças que precisam de se inscrever no 

programa de catequese devem ser paroquianos 

registrados na paroquia e assistir à missa todas 

as semanas. 

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

FEIRA NO ESTACIONAMENTO DA IGREJA 

A Sociedade de São Vincente de Paulo da 

Igreja Corpus Christi está organizando uma 

feira (yard sale) no estacionamento da Igreja no 

dia 15 de outubro de 2022 das 8h00 às 13h00. 

Cada espaço para mesa custa $15 cada, para 

ser pago antecipadamente. Dinheiro ou 

cheques deve ser pagável para St.Vicent de 

Paul enviado ou deixado na reitoria: 100 James 

St., South River, NJ 08882. 

Traga sua própria mesa portátil  

Qualquer dúvida envie um email para 

svdpcorpuschristi38@gmail.com 

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

ANGARIAÇÕES PARA AJUDAR A 

PAROQUIA 

Haverá uma reunião com o Pe. Damião na 

quinta-feira dia 22 de Setembro, 2022 às 

7:00PM no salão da Igreja para planear 

modos de angariar fundos para a nossa 

paroquia. Todos interessados a voluntariar-

se para ajudar em alguma actividade, ou se 

tiverem ideias estão convidados a participar 

desta reunião.  

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado - 17 de 
Setembro- José Mendes 
+Domingo - 18 de 
Setembro- Joaquina de 
Jesus, esposo e filho e 
por Armando Jorge 
Ribau 
+Terça-feira 20 de 
Setembro- João Grego 
+Sábado 24 de Setembro- 
José Sequeira e Fernando Clemente 
+Domingo 25 de Setembro- João dos Santos 
Parracho e pelas Almas abandonadas 
--------------------------------------------------------------------- 

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, 13 de Agosto, temos recebido $28, 035 

em doações/promissórios.  

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

Atenção! Se alguém receber um email do 

Padre Damião, não abra porque deve ser um 

Scam (fraude). O padre normalmente se 

comunica diretamente pelo telefone ou 

pessoalmente.  

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

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. 
 

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!  

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

ORAÇÃO DE LEMBRAI- VOS SÃO JOSÉ (Memorare) 
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. 
--------------------------------------------------------------- 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 10 e 11 de Setembro 2022 
Coleta: $4,639 + pela internet: $ 1,260.26 
+ pelo correio $680.00  
Segunda coleta- Peter’s Pence: $712.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício 
 


