
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. (Durante os meses de Julho e 

Agosto, o escritório estará fechado às 

sextas-feiras). Atendimento em Português 

será na quinta-feira ao invés da sexta-feira. 

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 

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

BOAS FÉRIAS -Estamos no tempo de férias e 

muitos vão viajar para visitar os seus parentes e 

amigos em diferentes partes do mundo. A todos 

desejamos boas viagens e bom descanso. No 

entanto não devemos esquecer a participação 

nas missas dominicais, em qualquer lugar do 

mundo onde se encontramos. Lembramos 

também a nossa oração diária e a vida 

sacramental (confissão, Comunhão). Visitemos 

também os lugares sagrados como por exemplo 

os Santuários (em Fátima, em Aparecida ou 

outros) e não devemos esquecer de rezar por 

nossa comunidade paroquial.  

Também com alegria recebemos na nossa 

comunidade todos os visitantes que passam as 

férias nas nossas famílias. Bem-vindos no nosso 

meio. 

MISSA NO CLUBE PORTUGUÊS DE SOUTH 
RIVER NO DOMINGO 04 DE SETEMBRO 
 
A Missa em honra de Nossa Senhora da Boa 
Hora e Festa dos Imigrantes está prevista a 
ser celebrada no domingo dia 04 de Setembro, 
2022 as 11:30 AM no Clube Português de South 
River. A procissão com vários andores será logo 
a seguir á Missa. Não haverá a Missa das 11:30 
AM em Português na Igreja de Corpus Christi 
nesse dia.   
--------------------------------------------------------------- 
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 Setembro, 2022 

 
Adoração: 3:00pm-6:45pm 
Bênção: 6:45pm 
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
7:00PM 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 a Missa. 
Todos os primeiros sábados de cada mês há 
confissões em Inglês às 11:00- 11:30 AM e 
terço. Missa em Latim ao meio dia.  

 
Intenções do Papa Francisco para o mês de 

Agôsto 
 
Pelos pequenos e médios empreendedores 
 
Rezemos para que os pequenos e médios 
empreendedores, atingidos fortemente pela 
crise econômica e social, encontrem os meios 
necessários para prosseguir com a própria 
atividade, ao serviço das comunidades onde 
vivem. 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado - 27 de Agosto- 
Fernando Clemente e 
José Sequeira   
+Domingo 28 de Julho-- 
Maria da Conceição da 
Silva e Almas do 
Purgatório 
+Terça-feira 30 de 
Agosto- Rosa Freire, e 
rezemos por Maria Freire 
e João Carola 
+Sábado 03 de Setembro- José Mendes e 
rezemos por Jeff Berking 
+Domingo 04 de Setembro- Alberto e Maria 
Ferro e família 
Missa e procissão no Clube Português de 
South River 
--------------------------------------------------------------- 

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. 

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 

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

MATERIAIS ESCOLARES PARA CRIANÇAS 

NECESSITADAS 

O Banco Alimentar de South River estará 

recolhendo materiais escolares para crianças 

carentes de South River.  

Exemplos de itens que estarão recolhendo: 
fichários, cadernos, pastas plásticas ou de 

papel, canetas, lápis, marcadores, mochilas… 

As doações podem ser deixadas no Banco 

Alimentar de South River: 48 Washington Street 

South River nos seguintes horários: Terça-feira 

8:30-10:00 AM e 5:30-6:30 PM, quarta-feira, das 

8:30 AM ao meio dia, ou sábado, das 1:00 às 

3:00 PM. 

Para maiores informações ligue para: 
Selena Gaspar 732-688-1584 ou 
Beth 732-322-8623. 
--------------------------------------------------------------- 
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. 



 


