
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 está fechado às sextas-

feiras). 

Email: 

port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com  

Padre Eugénio Fasuga: 732-826-1395 ext. 

#24   

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

SORTEIO DE RIFA PAROQUIAL  

Uma carta do Padre Damião foi enviada pelo 

correio juntamente com cinco bilhetes de $25.00 

cada rifa, 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 dos ingressos. 

Por favor considere comprar ou oferecer para 

vossos amigos. 

O 1°premio é de $30,000, 2° prémio- $10,000, 

3° premio- $8,000 e os restantes 20 prémios 

tem o valor de $1,000 cada um.  

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!  

DA DIOCESE DE METUCHEN 

Quo Vadis- Aonde Vais? 
19 a 22 de julho de 2022 
Rapazes de 14 a 17 anos! 

Você está convidado a passar alguns dias 

convivendo, rezando e interagindo com padres, 

seminaristas e adolescentes cheios de fé da sua 

idade. Os dias incluirão palestras dinâmicas, 

uma visita do Bispo Checchio, esportes e 

atividades, oração, discussão em pequenos 

grupos e muito mais. Para mais informações, 

envie um e-mail pelo correio eletrónico para: 

quovadis@diometuchen.org.  

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

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 $16,680. 
Obrigado!  
--------------------------------------------------------------------- 

O Programa de Serviços de Imigração de 

Catholic Charities, Diocese de Metuchen 

oferece serviços de imigração a um custo 

baixo e fixo para indivíduos e famílias. Por favor, 

ligue para mais informações ou para marcar 

uma consulta 732-324-8200. O escritório 

principal está localizado em 319 Maple Street, 

Perth Amboy, NJ. Outros locais são a Paróquia 

da Sagrada Família em New Brunswick Unity 

Square, 81 Remsen Ave. 732-324-8200. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 
 
Ofertório de 25 de Junho e 26 de Junho 2022 
Coleta: $4,337.00 +  pela internet $1,575.51 
+ pelo correio $1,574.00 (2 weeks) 
Assessment (taxas): $1,659.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício 
 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com
mailto:quovadis@diometuchen.org


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado - 02 de Julho- 

Artur Dantas, esposa e 
filho e almas do 
Purgatório  

 +Domingo 03 de Julho- 

José Mendes 

+Terça-feira 05 de 

Julho- Joaquina de 
Jesus, esposo e filho e rezemos pela 
Intenção de Arcelina Grego 

+Sábado 09 de Julho-João Martins 

Capela e família 

+Domingo 10 de Julho- João dos Santos 

Parracho, e rezemos por membros da 

Irmandade de Fátima, Sandro Feiteira, e 

Artur Dantas esposo e filho 

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

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 não 
ofereceu um promissório, ainda há tempo de 
participar. Também tem a opção de pagar em 
prestações. 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 $30,726.75 e desse total 
recebeu $29,116.75 de 184 paroquianos. Este 
total representa 93.1% da nossa meta de 
$33,000.00.   

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

Intenção do Papa Francisco para o mês de Julho  

Pelos idosos – Rezemos pelos idosos, que 

representam as raízes e a memória de um povo, 

para que a sua experiência e a sua sabedoria 

ajudem os mais jovens a olhar o futuro com 

esperança e responsabilidade.  

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 (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. 

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

Uso do banheiro na Igreja ao lado do altar 

No salão da Igreja tem banheiros para quem 

precisar de usar durante a Missa.  Somente em 

caso de urgência ou problema de mobilidade, 

devemos usar o banheiro na Igreja ao lado do 

presbitério.  

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

Durante a construção no telhado da Igreja, as 

Missas semanais em Inglês da parte da 

manhã serão celebradas às 7:00 AM.  

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

O escritório paroquial estará fechado na 

segunda-feira dia 4 de Julho, dia de 

Independência. Desejamos a todos um bom 

feriado.  

https://diometuchen.org/BAA


 

 

 

 


