
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.  

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

AVISE QUANDO MUDA DE ENDEREÇO 

Pedimos de contactar o escritório da paróquia 

quando vai mudar de moradia para que 

possamos atualizar os vossos registos e 

contactos. Cada vez que a correspondência 

volta para o escritório por causa de não termos 

o endereço correto, isso resulta num gasto a 

mais para a paróquia. Obrigado! 

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

Todos estão convidados a rezar o terço com os 
membros da Irmandade de Fátima cada 
domingo do mês de Outubro ás 11:00 AM antes 
da celebração da Santa Missa em Português. 

OUTUBRO: MÊS DO ROSARIO E DAS 

MISSOES 

Rico de acontecimentos importantes, outubro é 

celebrado pelos cristãos como o mês do Rosário 

e das Missões. Peçamos, à nossa querida Mãe 

do Céu, a proteção para todos os missionários e 

missionárias que, nos cinco continentes, estão 

se doando ao serviço da evangelização. Que 

este mesmo espírito de doação marque a nossa 

vida e a vivência de nossas comunidades neste 

mês missionário! 

IMPORTÂNCIA DO ROSÁRIO EM NOSSAS 

VIDAS: 

– O Papa Pio XII afirmou: “O Santo Rosário é o 

compêndio de todo o Evangelho. Quem conhece 

o Rosário, conhece o Evangelho, conhece a vida 

de Jesus e de Maria, conhece o próprio caminho 

que conduz ao destino eterno”. 

– Em sua simplicidade, Santa Terezinha 

assegurava que a reza do Rosário “É como o 

fermento que faz crescer a massa e que pode 

transformar os corações”. 

– Lúcia, a vidente de Fátima, chega a dizer: “Se, 

neste mundo atormentado, todos recitassem 

diariamente o Rosário, Nossa Senhora faria 

maravilhas na vida de cada um”. 

– João Paulo II um dia exclamou: “Quem dera 

renascesse o belo costume da reza do Terço em 

família!” 

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

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.  

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 22 de Outubro- 
Sílvio Jacinto das Neves 
e por Belmira Abreu 
+Domingo 23 de Outubro- 
José Mendes 
+Terça-feira 25 de 
Outubro- Joaquina de 
Jesus, esposo e filho 
+Sábado 29 de Outubro-
Claudino Rocha Novo e 
por Maria Freire, e Sílvio Jacinto das Neves  
+Domingo 30 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.   

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

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 $41, 865.00 em 

doações/promissórios.  

------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 15 e 16 de Outubro 2022 
Coleta: $6,344 + pela internet: $ 1,008.43 
+ pelo correio $660.00  
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício 
  

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. 



 

 

 

 


