
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.  

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

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.  

Por favor considere o misericordioso convite do 
Senhor de orar e repousar n’Ele: "Estou 
profundamente triste, até á morte, ficai aqui 
e vigiai comigo. (Mt 26:38) ". 

 

 
 

Primeira Sexta-feira 
02 de Dezembro, 2022 

 
Adoração: 3:00pm-6:45pm 
Bênção: 6:45pm 
******** Não há Missa em Latim 
7:30 PM- encontro dos membros do 
Apostolado Coração de Jesus com reflexão 
no salão da Igreja  
8:00 PM – Missa em Português e Adoração ao 
Santíssimo Sacramento a seguir á Missa. 

Todos os primeiros sábados de cada mês há 

confissões em Inglês às 11:00- 11:30 AM e 

terço. 

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

RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Foi enviado pelo correio uma rifa mensal que 

poderemos comprar. Se não receberam, por 

favor contacte o escritório da paróquia. Essa rifa 

vale para cada mês do ano de 2022. Este ano 

como no ano passado tem promoção; quem 

comprar 2 rifas mensais por $50.00 receberá 

mais uma grátis. Isto é um modo simples e 

prático de ajudar nas despesas da paróquia. 

Algumas pessoas compram para oferecer 

também a pessoas amigas ou familiares. Por 

favor considerem participar mesmo que 

comprem só uma rifa mensal por $25!  

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

O boletim desta semana foi preparado 

antecipadamente por motivo do feriado do Dia 

de Acão de Graças, por isso não temos o 

resultado da coleta. O resultado será publicado 

no próximo boletim. 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+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 
+Terça-feira 29 de 
Novembro- José Mendes, 
e por Maria Freire e Sidney Tadeu Elias de 
Souza 
1˚sexta-feira de Dezembro- Sagrado Coração 
de Jesus 
+Sábado 03 de Dezembro- Sílvio Jacinto das 
Neves  
+Domingo 04 de Dezembro- Delmar André e 
por José Mendes 
--------------------------------------------------------------------- 

 

Venda de biscoitos de Natal ($8 por libra) na Igreja 

de Corpus Christi, fotos com Papai Noel, 

artesanato de ornamentos de Natal com as 

crianças ($3 por criança), rifas de 50/50, 

chocolate quente, café, bebida quente de maça … 

Domingo, 11 de dezembro, das 11:00AM-2PM 

Precisamos desesperadamente de alguém para 

preparar biscoitos/cookies para vender. O lucro 

deste evento beneficiará o Ministério de 

Evangelização. Por favor envie um e-mail para 

corpuschristievm@gmail.com ou ligue para 

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

770-8245 para mais detalhes. 

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

 

ÁRVORE DE NATAL PARA OS NECESSITADOS  

O grupo do Apoio Social juntamente com o 

grupo do São Vicente de Paulo estarão a 

recolher ofertas de cartões monetários para 

ajudar os carentes. Estarão árvores de Natal na 

Igreja, ornamentadas de postais com pedidos de 

ofertas. Quem poder participar por favor retire o 

postal que quiser e levem ao supermercado que 

corresponde, para comprar e ativar o gift card 

(cartão monetário). Depois poderão depositar na 

caixa de ofertas ao lado da árvore durante a 

nossa Missa. Os ornamentos que correspondem 

a nossa comunidade, são marcados com o 

nome “Apoio Social” á frente e tem um emblema 

(sticker) e uma fita vermelha, mas cada um pode 

levar qualquer um que quiser. Será até o Natal. 

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

Novena do Natal 2022 

Neste 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.  

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

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.   

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

Intenções do Papa para o mês de Novembro:  

Pelas crianças que sofrem – Rezemos para 

que as crianças que sofrem – as que vivem na 

rua, as vítimas das guerras, os órfãos – possam 

ter acesso à educação e possam redescobrir o 

afeto de uma família.  

 



 


