
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 estará fechado às 

sextas-feiras). 

Email: 

port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com  

Padre Eugénio Fasuga: 732-826-1395 ext. 

#24   

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

COMEMORAÇÃO DE BODAS DE PRATA E 

OURO 

Está cordialmente convidado a celebrar seu 25º 

ou 50º aniversário de casamento na Catedral de 

Metuchen e renovar seus votos matrimoniais 

com o Bispo James F. Checchio em uma 

celebração especial de Noite de Oração na 

Catedral São Francisco de Assis em Metuchen 

no domingo, 16 de outubro, 2022 às 15h30. O 

registro é necessário. Por favor, registre-se pela 

internet através do site: 

https.//www.diometuchen.org.silver-and-gold-

anniversary-celebration. Se houver problema 

em acessar o site, entre em contato com o 

Family Life Office 732-562-1543 ou 

amarshall@diometuchen.org .  

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

O resultado da coleta será publicado na página em 

Inglês do nosso boletim.  

MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  

Pedimos aos paroquianos que mudam de 

endereço que façam o favor de contactar o 

escritório da paróquia para podermos atualizar 

os vossos registos. Caso contrario, os 

envelopes de ofertório e toda a correspondência 

volta para o escritório e isso resulta em novos 

gastos para a paróquia. 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. 
--------------------------------------------------------------------- 

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!  
---------------------------------------------------------------------

Durante a construção no telhado da Igreja, as 

Missas semanais em Inglês da parte da manhã serão 

celebradas às 7:00 AM.  

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


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+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 

+Terça-feira 12 de Julho- José Ademir 

Bortulucci 

+Sábado 16 de Julho- José Sequeira e 

Fernando Clemente 

+Domingo 17 de Julho- José Mendes 
--------------------------------------------------------------------- 

BOAS FÉRIAS -Estamos no tempo de férias e 

muitos vão viajar para visitar os seus parentes e 

amigos em diferentes partes do mundo. A todos 

desejamos boas viagens e bom descanso. Não 

devemos esquecer  a participação nas missas 

dominicais, em qualquer lugar do mundo onde 

se encontramos. Lembramos também a nossa 

oração diária e a vida sacramental (confissão, 

Comunhão). Visitemos também os lugares 

sagrados como por exemplo os Santuário (em 

Fátima, em Aparecida ou outros) e não devemos 

esquecer de rezar por nossa comunidade 

paroquial.  

Também com alegria recebemos na nossa 

comunidade todos os visitantes que passam as 

férias nas nossas famílias. Bem-vindos no nosso 

meio. 

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

Durante os meses do Verão muitos de nós 

viajamos para passar férias muito merecidas. No 

entanto a nossa paróquia continuará precisando 

do nosso apoio financeiro. Por favor não 

deixamos de fazer a nossa contribuição para a 

manutenção da paróquia. Obrigado! 

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

Quem é o nosso próximo? Em geral dizemos 

que é aquele que precisa de nós, mas na 

Parábola de Jesus, próximo é aquele de quem 

nós precisamos. 

Reflexão:  

Na longa estrada de Jericó 

um homem sofre e eu vou passar, 

vou apressado, vou em missão 

mas bate triste meu coração. 

Se eu penso em mim tu ficas só, 

se eu penso em ti seremos nós. 

E a tua dor vai acabar 

e eu mais seguro vou caminhar! 

Seremos dois a enfrentar 

a longa estrada de Jericó. 

Não temerei, não temerás 

os salteadores que espreitam lá. 

E na cidade de Jericó 

vamos cear Amor e Pão. 

E quem nos vir, há-de pensar: 

Vale sempre a pena estender a mão. 
Pe. José David Quintal Vieira, scj 

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

Apelo Anual do Bispo 

Se ainda não fez a sua oferta para o Apelo Anual 

do Bispo, por favor considere faze-lo. 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.  

Tem a opção de pagar em prestações. Por favor 

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.  

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

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 (altar).  

https://diometuchen.org/BAA


 

 

 


