
Para atendimento em 

Português, por favor 

ligue para o escritório 

da nossa paróquia: 

732- 254-1800 linha 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     

 
E, Jesus voltando para os seus discípulos, achou-
os adormecidos; e disse a Pedro: Então, nem uma 
hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para 
que não entreis em tentação; na verdade, o 
espírito está pronto, mas a carne é fraca.  (Mateus 

26,40-41)  

 

 
 

Primeira Sexta-feira 
03 de Dezembro, 2021 

 
3:00pm-6:45pm, Bênção  
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
7:00PM Missa em Latim 
8:00 PM Missa em Português com Adoração e 
devocional do Sagrado Coração de Jesus a 
seguir a Missa.  
Todos os primeiros sábados de cada mês há 
confissões às 11:00- 11:30 AM e Missa em Latim ao 
meio dia. 

 

CONFISSÕES EM PORTUGUÊS 

O Pe. Eugénio estará disponível para ouvir 

confissões das 6:15 PM até ás 6:45PM antes das 

Missas ao Sábados ou por encontro marcado.   

 

 

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.  

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

CATEQUESE – CONFIRMAÇÃO 

 

O retiro para os nossos jovens candidatos para o 

Sacramento da Confirmação (Crisma) terá lugar na 

segunda-feira dia 14 de Março, 2022 no salão da 

nossa Igreja, a partir das 6:30 PM até ás 9:30 PM.  

O nosso Bispo James Checchio virá administrar o 

Sacramento da Confirmação (Crisma) aos nossos 

Jovens no dia 18 de Maio, 2022 ás 4:00 PM. na 

nossa Igreja.  

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

O Ministério de Evangelização convida a todos que 

queiram participar da novena de São José, 

padroeiro da Igreja. Começará na segunda-feira dia 

29 de Novembro, 2021 as 7:30 PM ao lada da 

estatua de São José na frente da Igreja e no 2˚ao 8˚ 

dia da novena serão feitos individualmente em casa, 

terminando com o ultimo dia, 7 de Dezembro ás 7:30 

PM, outra vez em grupo ao lado da estatua em 

frente á Igreja. Será em Inglês mas a nossa 

comunidade de língua portuguesa poderá começar 

um grupo em Português se quiserem.   

 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 27 de Novembro- 
José Maria Mirassol, 
esposa e filho 
+Domingo 28 de 
Novembro- João Simões 
Pandeirada e rezemos 
por Sebastião da Silva   
+Terça-feira 30 de 
Novembro- José Vega 
Gomes Almas do 
Purgatório e rezemos por familiares falecidos 
de Humbelina e Almas do Purgatório 
+Sábado 04 de Dezembro- Delmar André e 
rezemos por Artur Dantas, esposa e filho 
+Domingo 05 de Dezembro- João Martins Capela 
e família, Almas do Purgatório, Maria Pessoa 
Faneco e Idalina Jorge 

 

RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Já deveremos ter recebido 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 

a pessoas amigas ou familiares. Se todos 

paroquianos participassem, poderíamos pagar as 

despesas da nossa paróquia. Por favor 

considerem participar mesmo que comprem só 

uma rifa mensal por $25!  

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

Riffa 50/50- Ainda estamos a vender rifas de 50/50 

para angariar fundos para a nossa Paroquia Corpus 

Christi. O preço é $10.00 por rifa e estão á venda no 

escritório paroquial. Quanto mais pessoas 

participarem, mais o valor do premio aumenta. O 

premio atual é mais de $1,400.00. O sorteio será no 

dia 30 de Novembro, 2021, data adiada para este 

ano por causa da pandemia.  

Procuremos participar para ajudar a nossa 

paroquia. Agradecemos a todos os participantes e 

promovedores que venderam rifas. Boa sorte a 

todos!   

 

Estamos sempre precisando de pessoas de boa vontade 
para servir nos diversos ministérios da nossa paróquia, 
tanto de língua Portuguesa como nas liturgias em 
Inglês. Se houver alguém que gostaria de servir como 
Ministro da Palavra, Ministro Extraordinário da 
Eucaristia, catequese, coroinha, Coro/Musica, Ministro 
de hospitalidade, por favor contacte os coordenadores 
dos Ministérios, ou os nossos Sacerdotes, ou o escritório 
paroquial. Ofereceremos preparação para qualquer 
Ministério. De modo especial, procuremos incentivar os 
nossos jovens também a servir a Igreja. Deus nos 
recompensará abundantemente por todo o nosso 
esforço e trabalho.  
-------------------------------------------------------------------------- 

MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 
 
*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.  
*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por favor 
verifiquem se estes têm os sacramentos 
necessários (Baptizado, Primeira Comunhão, 
Confirmação). Os padrinhos se forem casados 
devem ter sido casados 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. 
-------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


