
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.  

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

OBRIGADO, OBRIGADO!!! 

Queremos agradecer a todos pela vossa 

participação na festa do Outono no Sábado 

passado, que foi promovida pela nossa 

comunidade Brasileira. Foi uma festa divertida e 

bem organizada. Um agradecimento especial a 

todos os organizadores, cozinheiros, servidores 

e vendedores de comidas e bebidas, pessoas 

envolvidas na limpeza, doadores, e a todos os 

demais voluntários que fizeram esta festa 

possível. Parabéns e que Deus abençoe a 

todos!  

Os resultados financeiros serão publicados 

quando receberemos as informações.   

CATEQUESE 

O livro com os nomes das crianças da 

catequese para marcar presença na Missa, se 

encontra somente na entrada principal da Igreja. 

Pedimos aos pais para procurarem o nome dos 

seus filhos nesse livro, e assinem o vosso nome 

ao lado do nome deles. Não haverá livro á 

entrada do lado da Igreja, somente na entrada 

principal. O livro normalmente é recolhido depois 

da proclamação do Evangelho. Procurem 

chegar a horas para participarmos juntos da 

missa inteira.  

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

Dia de Todos os Santos - Dia Santo de 
Obrigação 

terça-feira, 1 de novembro de 2022 
Horário das Missas 
Segunda-feira, 31 de outubro de 2022 - 7:00 
PM 
Terça-feira, 1 de novembro de 2022 - 9:00 AM 
Terça-feira, 1 de novembro de 2022 – 7:00 PM 
(Latim) 
Terça-feira, 1 de novembro de 2022 - 8:00 
PM (Português) 
O escritório paroquial estará fechado. 

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

- Oração para o dia dos Fiéis defuntos/Dia 

dos Finados 

Pai Santo, Deus eterno e Todo-poderoso, nós 

vos pedimos por (nome do falecido), que 

chamastes deste mundo. Dai-lhe felicidade, a 

luz e a paz. Que este vosso servo, tendo 

passado pela morte, participe do convívio de 

vossos santos na Luz eterna, como prometestes 

a Abraão e à sua descendência. Que sua alma 

nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo(a) com os 

vossos santos no dia da ressurreição e da 

recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que 

alcance junto a vós a vida imortal no Reino 

eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na 

Unidade do Espírito Santo. + Pai Nosso, Avé 

Maria, Gloria ao Pai 

Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso, entre o 

resplendor da Vossa Luz Perpetua. Amém!  

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 29 de Outubro- 
Claudino Rocha Novo e 
por Maria Freire, e Sílvio 
Jacinto das Neves 
+Domingo 30 de Outubro- 
José Mendes 
+Terça-feira 01 de 
Novembro- Intenção de 
Arcelina Grego e 
intenções nos envelopes 
+Sábado 05 de Novembro- Fernando 
Clemente e José Sequeira e Sílvio Jacinto 
das Neves 
+Domingo 06 de Outubro – João Martins 
Capela e 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.   

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

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 $42, 970.00 em 

doações/promissórios.  

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

Mudança do horário de inverno Domingo, 6 

de novembro de 2022 às 2:00 AM. Os 

relógios devem ser atrasados em uma hora.  

AJUDA PARA OS NECESSITADOS 

O Apoio Social da nossa comunidade estará 

recolhendo comidas não perecíveis, enlatadas, 

pacotes, e também perus durante as nossas 

Missas aos Sábados e Domingos. Também 

estão aceitando gift cards – cartões do Shop-

Rite, para distribuir pelos mais carentes. O grupo 

do Apoio Social agradece a todos pela vossa 

ajuda.  

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

 
 

Primeira Sexta-feira 
04 de Novembro, 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 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. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 20 e 21 de Outubro 2022 
Coleta: $4,437 + pela internet: $ 1,492.00 
+ pelo correio $ 585.00  
Coleta para as Missões: $1,956.00 +$165.00 
pelo correio 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício 
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