
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   

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

FEIRA 

Haverá uma feira na área de estacionamento da 

Igreja de St. Mary Ostrabrama em South River 

no sábado, 14 de de Maio (21 de Maio em caso 

que chova) a partir das 8 AM até à 1:00 da tarde. 

Se alguém quiser trazer uma mesa com coisas 

para vender, o custo é $20 por uma mesa e $35 

para duas. Haverá comidas e bebidas à venda 

também. Para reservas por favor ligue para 

Judy: 732-610-9927. 

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

DOAÇÕES PARA A CALDEIRA DA IGREJA 
Tivemos que instalar uma caldeira nova na 
nossa Igreja e isso resulta em mais um gasto de 
$28,000 para a paroquia. Se houver alguém que 
puder ajudar com alguma oferta 
especificamente para esse fim, por favor 
contacte o escritório paroquial. Até agora 
recebemos doações no valor de $9,020. 
Obrigado! 
 

Jubileu de Prata de Vida Sacerdotal do Pe. 

Eugénio 

É com muita alegria que convidamos a 

comunidade para um almoço de 

confraternização para celebrar os 25 anos de 

vida sacerdotal do Pe. Eugénio.  

O almoço em estilo de buffet com sobremesas 

variadas, café, chá, expresso e cappuccino, 

cerveja, vinhos, sodas e sangria terá lugar no 

restaurante Ria Mar no domingo 12 de Junho, 

2022 da 1:00-6:00 PM. Custo é: Adultos- 

$75.00, 13-18 anos - $55.00, 6-12 anos- $35.00 

e $20.00 para crianças até 5 anos de idade. 

Contatos: Rosali- 908-720-3853 
Janete: 732-501-8108 

Ezequiel: 908-770-2180 
Humbelina: 732-254-1800 ext. #15 

São Zarco: 732-433-1778 
Teresa Martins: 732-558-1822  

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

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 
06 de Maio, 2022 

 
Adoração: 3:00pm-6:45pm 
Bênção: 6:45pm 
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
7:00PM Missa em Latim 
8:00 PM Missa com Via Sacra 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. 
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INTENÇÕES DAS 
MISSAS 
+Sábado 30 de Abril- José 
Mendes e rezemos por 
Maria Freire 
+Domingo 01 de Maio- 
Tios de Rosa Soares  
+Terça-feira 03 de Maio-
Intenção de Arcelina 
Grego e rezemos por 
Jacinta Agapito e esposo 
+Sábado 07 de Maio-Avós de Rosa Soares e 
rezemos por Mário Rodrigues e esposa  
+Domingo 08 de Maio- Membros da 
Irmandade de Fátima e rezemos por Sandro 
Feiteira e José Mendes 
--------------------------------------------------------------------- 

REZA DO TERÇO  
Os membros da Irmandade de Fátima convidam a 
todos a participar da Reza do terço as 11:10 AM 
durante o mês de Maio na nossa Igreja antes da 
celebração da nossa Missa as 11:30 AM.  
-------------------------------------------------------------------- 
PROCISSÃO DAS VELAS  
A nossa procissão das velas em honra de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima terá lugar no sábado 
dia 14 de Maio as 8:00 PM depois da nossa Missa das 
7:00PM. Convidamos a todos a participar desta linda 
tradição e devoção. Precisamos de 3 crianças para 
representar os 3 pastorinhos (2 meninas e 1 
menino), preferivelmente de 6 a 10 anos de idade. 
Por favor entrem em contacto com a Sra. Céu Santos.   
--------------------------------------------------------------------- 

CATEQUESE 
As inscrições para o novo ano de catequese para 
todas as classes da 1ª ao 8° ano começarão na 
semana de 1 de Maio, 2022 no escritório paroquial 
para todas as crianças, incluindo aquelas que já 
andam na catequese. As crianças que vão começar o 
primeiro ano escolar em Setembro, poderão 
começar na primeira classe de catequese, mas 
precisarão trazer o certificado de Batismo se não 
foram batizados na nossa paroquia.  
A participação da Missa é obrigatória para todas as 
crianças da catequese e os pais precisam estar 
registrados e ativos na paroquia. 
 
 

SORTEIO DE RIFA PAROQUIAL  

Iremos receber uma carta pelo correio oferecendo a 

oportunidade de participar num sorteio paroquial 

em conjunto com mais outras 20 paroquias. A nossa 

paroquia não terá gastos ao participar. Receberemos 

50% de todos os lucros da venda de ingressos. Cinco 

bilhetes de $25. cada rifa foi enviada para cada 

paroquiano juntamente com uma carta do Pe. 

Damião com maiores detalhes. Por favor considere 

comprar ou oferecer para vossos amigos. 

Devolva qualquer ingresso não vendidos pelo 
envelope de devolução e devolva ate 1º de agosto, 
2022. Por favor considere participar neste sorteio de 
50/50 para ajudar no pagamento da nossa nova 
caldeira e nos consertos da estrutura da nossa Igreja. 
Obrigado!  
----------------------------------------------------------------- 

Apelo Anual Do Bispo De 2022 
Comemorando 40 Anos - 

Continuando A Estimular A Chama Da Fé A Serviço 
 
Obrigado a todos que até agora contribuíram tão 
generosamente ao Apelo Anual do Bispo de 2022. Se 
você ainda não contribuiu ou ofereceu um 
promissório, ainda há tempo de participar. Envie a 
sua oferta para: Diocese de Metuchen, Bishop's 
Annual Appeal, PO Box 4000, Metuchen, NJ 08840-
4000 ou doe online pelo: 
https://diometuchen.org/BAA.  
Até agora a nossa paroquia se comprometeu com o 
total de $27,191.75 e desse total recebeu 
$28,131.75 de 170 paroquianos. Este total 
representa 85.2% da nossa meta de $33,000.00.   
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
 
Ofertório de 23 e 24 de Abril 2022 
Coleta: $4,273.00 + $1,674.00 pela internet  
+820.00 pelo correio 
Coleta para Parish Assessment: $2,166.00 
Ofertas da Pascoa ate agora: $10,597.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
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