
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   

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

Missa Crismal na Catedral de St. Francis of Assisi 

 Na terça-feira, 12 de abril de 2022, o nosso 

Bispo James F. Checchio celebrará a Missa 

Crismal com os sacerdotes da Diocese. Nesta 

Missa, o Bispo abençoará e consagrará os 

Santos Óleos, que cada paróquia recebe para 

os ritos de unção. 

Todos são fortemente encorajados a participar 

pessoalmente (ou assistir via transmissão ao 

vivo), esta antiga Missa Crismal na Catedral de 

St. Francis of Assisi em Metuchen às 16:00 PM. 

https://diometuchen.org/cathedral-livestream.  

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

Haverá a cassa de ovos da 

Pascoa no relvado ao lado 

da Igreja Corpus Christi no 

domingo dia 10 de Abril, 

2022 as 11:00 AM.  Todos 

estão convidados, e de modo especial as 

crianças. 

Apelo Anual Do Bispo De 2022 
Comemorando 40 Anos - 

Continuando A Estimular A Chama Da Fé A 
Serviço 

 

Obrigado a todos que deram tão generosamente 

ao Apelo Anual do Bispo de 2022. Se você não 

se comprometeu, ainda dá 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 em 

https://diometuchen.org/BAA.  

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

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 $4,650. 

Obrigado! 

--------------------------------------------
Precisamos de voluntários para 

ajudar nos jardins à volta da Igreja. 

Se houver alguém que goste de 

jardinagem e que poderá doar um 

pouco do seu tempo por favor contacte a 

Eileenxspanishx123@aol.com, 732-238-5893 ou o 

escritório paroquial.  

Não precisa ter experiência em jardinagem, precisa 

somente de ter boa vontade de ajudar em grupos ou 

individualmente.  

Na próxima quarta-feira dia 6 de Abril haverá 

confissões em Português e Inglês a partir das 

7:30PM em preparação para a Pascoa. 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 26 e 27 de Março 2022 
Coleta: $4,861.00 + $898.66 pela internet 
+907.00 pelo correio 
Taxas: $1,765.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com
https://diometuchen.org/cathedral-livestream
https://diometuchen.org/BAA
mailto:Eileenxspanishx123@aol.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 02 de Abril- José 
Mendes  
+Domingo 03 de Abril- 
José Maria Mirassol, 
esposa e filho e rezemos 
por Manuel Francisco 
Miliciano 
+Terça-feira 05 de Abril-
João Martins Capela e 
família e rezemos por 
Jacinta Agapito e esposo e pela intenção de 
Arcelina Grego 
+Sábado 09 de Abril- António Dantas esposa 
e filhos e rezemos por Adriano Esteves e 
esposa 
+Domingo 10 de Abril- Hermínia da Rocha 
Martins e pelos membros da Irmandade de 
Fátima, e por Sandro Feiteira 
--------------------------------------------------------------- 
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 
normalmente oferecida na primeira terça-feira 
do mês e a celebração do Baptismo é 
normalmente no 3º Domingo do mês após a 
missa das 11:30 AM. 
Devem estar inscritos 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. 
---------------------------------------------------------------
Haverá uma segunda coleta na próxima 
semana para os padres aposentados. 
 

 

Esquema das Liturgias Pascais 2022 

DIA DE RAMOS- 10 de Abril 
Vigília: 09 de Abril : 5PM (Inglês) e 7:00PM 
(Português)  
Domingo 10 de Abril: 8:00 AM, 10:00 AM, 
11:30 AM em Português, 2:00 PM Missa 
(Latim) e 5PM em Inglês 
------------------------- 
QUINTA-FEIRA SANTA- 14 de Abril, 2022 
Celebração bilíngue as 7:00 PM com Adoração 
a seguir até a meia noite.  
-------------------------  
SEXTA-FEIRA SANTA- 15 DE ABRIL, 2022- 
CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR 

12:00PM em Inglês- Via-Sacra 
3:00 PM - Inglês – Celebração da Paixão do 
Senhor                                                                                                              
5:00 PM em Português com a Via-Sacra a 
seguir 
------------------------- 
SÁBADO SANTO- VIGILIA DA PASCOA-16 
DE ABRIL 
12:00PM Bênção da comida Pascal  
8 PM -Celebração da Santa Missa- Vigília 
Pascal Bilingue 
------------------------ 
PASCOA- 17 DE ABRIL, 2022 
8:00 AM, 10:00 AM (Inglês), 11:30 AM – 
Português, 2:00 PM- (Missa em Latim). Não 
haverá a Missa das 5PM.  
O escritório paroquial estará fechado na 

segunda-feira da Pascoa, dia 18 de Abril, e a 

Missa do dia será celebrada as 9:00 AM em 

Inglês. 

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

REGISTRO/ CADASTRO NA PARÓQUIA 

Lembramos que deve estar inscrito na nossa 

paroquia e participar da Missa para receberem 

cartas de recomendações ou para servirem de 

padrinho ou madrinha, ou qualquer outro 

comprovante. Pessoas com mais de 18 anos de 

idade por favor se cadastrem mesmo que esteja 

registrado junto com os vossos pais. 

Formulários de registro se encontram no 

escritório paroquial. Para se inscreverem na 

paroquia devem preencher o formulário e 

devolver para o escritório.  



 

 

 

 

 

 


