
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   

--------------------------------------------------------------------- 
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 $5,600. 
Obrigado! 

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

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.  

 

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 

11:00 até meio dia- Confissões em Inglês  
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. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 

Tesouro 

Ofertório de 02 e 03 de Abril 2022 
 
Coleta: $5,611.00 + $1,209.56 pela internet  
+1,175.00 pelo correio 
 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 
 
 
 

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


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 
+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 
+Terça-feira 12 de Abril-João Grego 
+Sábado 16 de Abril- Vigília da Pascoa -
(intenções nos envelopes da Pascoa) 
+Domingo 17 de Abril- Pascoa-intenções nos 
envelopes da Pascoa) 
--------------------------------------------------------------- 

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.  

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

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. 

De onde vem o costume católico de velar as 

imagens sacras durante o tempo litúrgico da 

Quaresma? 

A partir do 5.º Domingo da Quaresma. Diferentemente do 

Missal Romano de 1962, as rubricas do Missal de Paulo VI 

não preveem mais a obrigatoriedade dessa prática 

(cf. Paschalis Sollemnitatis, n. 26). Cabe às Conferências 

Episcopais discernir a oportunidade de se manter esse 

costume em cada região, a depender da recepção cultural 

que o acompanha.  

Mais importante que a letra da rubrica, porém, é 

compreender o seu significado. Ao velar o crucifixo, até a 

Sexta-feira Santa, e as imagens dos santos, até a Vigília 

Pascal, a Igreja antecipa o luto pela morte de seu Senhor, 

incutindo nos fiéis uma mortificação à sua visão. O foco das 

leituras também é outro: nas primeiras semanas da 

Quaresma, os textos litúrgicos chamavam sobretudo à 

penitência e à conversão pessoais; a partir da 5.ª semana 

da Quaresma — que, no calendário antigo, se chamava 

simplesmente 1.º Domingo da Paixão —, os fiéis começam 

a ouvir as narrativas do Evangelho de São João, chamados 

a manter o olhar fixo em Jesus crucificado, não tanto com 

os olhos da carne, mas com os da alma. 

Em sua pedagogia de mãe, portanto, a Igreja introduz-nos 

em um mistério. Neste fim de semana, as cruzes são 

veladas, mas, na Sexta-feira da Paixão, novamente elas 

são descobertas e dadas à adoração dos fiéis. Com esse 

gesto, os católicos, evidentemente, não adoramos um 

pedaço de madeira ou de gesso (cf. S. Th., III, q. 25, a. 4), 

mas o amor de Cristo que se manifestou na Cruz. 

Aproveitemos esse tempo de silêncio e sobriedade, 

intensifiquemos a nossa vida de penitência e meditemos 

sobre o infinito amor do Senhor, o qual, "amando os seus 

que estavam no mundo, amou-os até o fim" (Jo 13, 1). 

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

Intenções do Papa Francisco – Abril 2022 

Pelo pessoal de saúde – Rezemos para que o 

compromisso do pessoal de saúde na 

assistência às pessoas doentes e aos idosos, 

sobretudo nos países pobres, seja apoiado 

pelos governos e pelas comunidades locais. 
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