
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 

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

Guarde a data!  

Haverá a festa do Outono 

promovida pela nossa 

comunidade Brasileira no 

sábado dia 22 de Outubro 

no salão da Igreja. Os 

detalhes serão publicados 

nos próximos boletins.  

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

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). 

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

 

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 
Entregue 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. 

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

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 $30, 470.00 em 

doações/promissórios.  

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 17 e 18 de Setembro 2022 
Coleta: $4,637 + pela internet: $ 1,141.09 
+ pelo correio $614.00  
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício 
 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 24 de Setembro- 
José Sequeira e 
Fernando Clemente 
+Domingo 25 de 
Setembro- João dos 
Santos Parracho e pelas 
Almas abandonadas 
+Terça-feira 27 de 
Setembro- João Martins 
Capela e família, e por 
José Mendes, Maria Freire 
+Sábado 01 de Outubro- ---- 
+Domingo 02 de – Gloria Evangelho e por 
José Mendes 
--------------------------------------------------------------------- 

MARCAÇÃO DE BAPTISMOS (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 é normalmente 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 como por exemplo: se não 

estão casados através da Igreja, devem falar 

com o Pe. Damian pessoalmente. 

*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 ser casados pela Igreja e não somente 

pelo civil. Devem comprovar que estão 

registados/cadastrados 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. 

 

 

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. Precisamos de crianças 

para participar. Por favor fale com a Janete 

Zanetti do coro Brasileiro para ela poder ensaiar 

com as crianças e jovens. 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! 

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

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. 


