
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.  

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

Reserve a data! 

Venda de biscoitos de Natal na Igreja de Corpus 

Christi e muito mais! 

Domingo, 11 de dezembro, a partir das 11h. 

Precisamos desesperadamente de alguém para 

preparar biscoitos/cookies para vender para 

angariar fundos para os gastos de nossa 

paroquia. Por favor envie um e-mail para 

corpuschristievm@gmail.com ou ligue para 

Cecilia 732-390-0243 ou Eliana- (português) 

732- 770-8245 para mais detalhes  

 

Novena do Natal 2022 

No domingo 27 de Novembro 2022 iniciamos o 

tempo litúrgico do Advento. Com o início do 

Advento começamos a nossa preparação para o 

Natal. Os livros da Novena do Natal já 

chegaram. Poderão procurar os livros na 

sacristia, com a Ceu Santos. Procuramos 

prepararmo-nos espiritualmente fazendo a 

Novena do Natal em grupos ou em família.  

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

RETIRO RENOVAÇÃO ESPIRITUAL 

O Pe. Eugénio convida a todos os paroquianos 

de língua portuguesa de Perth Amboy e South 

River a participar dum Retiro espiritual em 

preparação para o Natal. Terá lugar no Sábado 

3 de Dezembro, 2022 a partir das 9:00 AM -5 PM 

no Santuário de São José, 1050 Long Hill 

Rd.,Stirling NJ 07980. O pregador será o Pe. 

Júlio C. Lopes de Souza, Vigário da paroquia em 

Elizabeth, NJ 

Por favor faça a sua inscrição com a secretaria 

Humbelina ou o Pe. Eugénio para podermos 

organizar este retiro. O custo é $15 por pessoa.  

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

AJUDA PARA OS NECESSITADOS 

O Apoio Social da nossa comunidade estará 

recolhendo comidas não perecíveis, enlatadas, 

pacotes, e também perus durante as nossas 

Missas aos Sábados e Domingos. Também 

estão aceitando gift cards – cartões do Shop-

Rite, para distribuir pelos mais carentes. Por 

favor entregue aos membros do Apoio Social 

que agradecem a vossa ajuda para os 

necessitados. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 12 e 13 de Novembro 2022 
Coleta: $4,927.00 + pela internet: $1,585.46 
+ pelo correio $ 1,554.00  
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 
 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 19 de Novembro- 
Pe. Filipe Rocha e por Jeff 
Berking, e Sílvio Jacinto 
das Neves 
+Domingo 20 de 
Novembro  - Artur Dantas 
esposa e filho 
+Terça-feira 22 de 
Novembro- João Grego e 
por Adriano Esteves 
+Sábado 26 de Novembro- Margarida Galão e 
por Sílvio Jacinto das Neves 
+Domingo 27 de Novembro- João Maria 
Pandeirada e por Maria José Moreira e Almas 
do Purgatório 
--------------------------------------------------------------- 
 

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.   

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

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 $48,000.00 em 

doações/promissórios.  

 

 

 

 

CARTA DO PE. DAMIÃO TRADUZIDA PARA 

PORTUGUÊS 

Caros Paroquianos: 
Em conformidade com os desejos do Papa 
Francisco que em 16 de julho de 2011 emitiu 
Traditionis Custodes escrito Motu Próprio (um 
termo latino que significa "por iniciativa própria"), 
o MTL deixará de ser celebrado aqui 
regularmente. 
Depois de falar com o nosso Bispo James 
Checchio, encorajo-me a que as pessoas e os 
jovens que são visivelmente atraídos por esta 
antiga forma de Missa sejam cuidados 
espiritualmente no Santuário do Santíssimo 
Sacramento em Raritan NJ, sob os cuidados do 
Oratório de São Filipe Neri, bem como o 
Santuário do Blue Army em Washington, NJ, 
ambos ambientes não paroquiais, conforme 
solicitado pelo TC. 
Nosso Bispo me encorajou a oferecer o Novus 
Ordo, o missal de São Paulo VI, ad orientem 
(voltado para o leste) em nosso altar-mor, que 
espero fazer a partir do Advento às quartas-
feiras às 18h15, e na primeira sexta-feira TLM 
(dezembro 2) às 19h. O Bispo assegurou a mim 
e a outros envolvidos que ainda podemos 
celebrar a rica herança da Forma Extraordinária 
em solenidades ocasionais e dias festivos do 
ano litúrgico. 
Embora eu saiba que isso é uma decepção para 
alguns e talvez uma ocasião satisfatória para 
outros não interessados na Missa antiga, 
podemos ter conforto espiritual em saber que o 
MTL ainda está generosamente disponível em 
nossa Diocese em um lugar que goza do 
florescimento de juventude e crescente 
vitalidade das famílias, permitindo que a riqueza 
desta exaltada forma de Missa continue a 
crescer organicamente para a salvação das 
almas. 
Foi uma grande bênção para mim e para o meu 
próprio sacerdócio aprender esta Missa antiga 
que nunca experimentei enquanto crescia, que 
é a experiência comum de muitos leigos e 
clérigos que a descobriram. Por esta 
experiência, sou eternamente grato ao Senhor e 
à Igreja por este tesouro. 
 

 



 


