
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   

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

CATEQUESE 
As inscrições para o novo ano de catequese 
para as classes da 1ª ao 8° ano começaram na 
semana de 1 de Maio, 2022 no escritório 
paroquial para todas as crianças, incluindo 
aquelas que já andam na catequese. Há 
classes limitadas e as inscrições irão até dia 
30 de Junho, 2022. 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. 
--------------------------------------------------------------------- 
Intenção do Papa Francisco para o mês de Junho 
Pelas famílias – Rezemos pelas famílias cristãs de 
todo o mundo, para que com gestos concretos vivam 
a gratuidade do amor e a santidade na vida 
quotidiana. 
 

Jubileu de Prata 

de Vida 

Sacerdotal do Pe. 

Eugénio 

É com grande 
alegria e gratidão 
que convidamos a 
comunidade para 
participar na Missa 

de Acão de Graças pelo 25˚Aniversario de 
ordenação sacerdotal do Pe. Eugénio 

Fasuga, CSsR no próximo domingo 12 de 
Junho, 2022 às 11:30 AM.  
O almoço e confraternização seguirá logo a 
seguir no Restaurante Ria Mar, para aqueles 
que marcaram as suas reservas.  
--------------------------------------------------------------- 
 
SORTEIO DE RIFA PAROQUIAL  

Já deveríamos ter recebido 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 vai ser 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!  
--------------------------------------------------------------- 

sábado, 24 de setembro de 2022 
 
O encerramento do 40º aniversário da Diocese 
de Metuchen será uma peregrinação diocesana 
à Basílica do Santuário Nacional da Imaculada 
Conceição em Washington, D.C. com o Rev. 
James F. Checchio, Bispo de Metuchen - Um 
evento que durará o dia inteiro. Mais 
informações virão em boletins futuros. 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 

+Sábado - 04 de Junho- 

Joaquina de Jesus, 
esposo e filho e 
rezemos por Jacinta 
Agapito e Almas do 
Purgatório 

+Domingo 05 de Junho- 

Almas do Purgatório e 
José Mendes 

+Terça-feira 07 de Junho- Evangelina de 

Jesus e intenção de Arcelina Grego e 
por Emidio Sancho 

+Sábado 11 de Junho- Manuel Soares, 

esposa e filhos 

+Domingo 12 de Junho- Missa em Ação 

de Graças pelo 25˚Aniversario 
sacerdotal do Pe. Eugénio e pelos 
membros da Irmandade de Fátima, Sandro 
Feiteira e José Mendes 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uma hora de Adoração ao Santíssimo 

rezando pelas Vocações e Santificação dos 

Padres 

Em nome do Bispo James F. Checchio, todos 

são convidados a participar de uma Hora Santa 

Eucarística- em Adoração ao Santíssimo 

Sacramento- rezando pelas Vocações e 

Santificação dos Sacerdotes na sexta-feira, 10 

de junho de 2022, às 17h na Catedral de São 

Francisco de Assis, Metuchen. Entre as 

intenções desta Hora Santa estão o diácono 

Ronal Romário Vega Pastrana, que será 

ordenado sacerdote pelo nosso Bispo James no 

dia seguinte às 10h30 em nossa catedral, e a 

santificação de todos os sacerdotes de nossa 

diocese.  

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

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 $29,546.75 e desse total 
recebeu $27,436.75 de 181 paroquianos. Este 
total representa 89.5% da nossa meta de 
$33,000.00.   
--------------------------------------------------------------- 

O resultado da coleta da semana passada será 

publicado na página em Inglês.  

 

 

https://diometuchen.org/BAA

