
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. 
 
 

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 $15,930. 
Obrigado!  
--------------------------------------------------------------- 

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.   
-------------------------------------------------------------- 
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!  

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com
https://diometuchen.org/BAA


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+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, e Missa 
em Accao de Graças a Nossa Senhora de 
Fátima, Sandro Feiteira e José Mendes 

+Terça-feira 14 de Junho- João Martins 

Capela e família e por Agostinho 
Redondo 

+Sábado 18 de Junho- Joaquim Cardoso 

esposa e filhos 

+Domingo 19 de Junho- Manuel Simões 

(Xiu) e por Maria Faneco e Manuel 
Fernandes  
--------------------------------------------------------------------- 

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. 

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

OPORTUNIDADE DE EMPREGO: 
Catholic Charities, Diocese de Metuchen  
Office Assistant IV - East Brunswick, NJ Horário 
de trabalho: Full-Time, Candidate-se usando o 
Código do Trabalho: 15668 
Para saber mais sobre Catholic Charities, visite 
nosso site; www.ccdom.org. Os currículos 
(resumés) podem ser enviados para Catholic 
Charities, DOM, 319 Maple Street, Perth Amboy, 
NJ 08861 
 

CONVITE DO MINISTÉRIO DE EVANGELIZAÇÃO  

Junte-se a nós para uma noite de cinema e pizza 

sob as estrelas! 

No dia 24 de junho a partir das 19h30 (o filme 

começa às 20h) no estacionamento inferior da 

Igreja Corpus Christi (se chover, terá lugar  

dentro do Salão da Igreja) para assistir o filme  

de 2019 Faith, Hope and Love estrelado por 

Peta Murgatroyd de Dancing with the Stars. 

Estaremos vendendo pizzas caseiras, lanches, 

bebidas e muito mais. A entrada custa $ 4.00 

para paroquianos e $6.00 para não paroquianos. 

A entrada inclui um saco de batatas fritas e uma 

água! Por favor, reserve seu lugar enviando um 

e-mail para adminsr@comcast.net com seu 

nome e o número de ingressos que deseja 

reservar - lembre-se de trazer sua cadeira de 

jardim- cadeira portátil! Todos os rendimentos 

beneficiam o Ministério de Evangelização de 

Corpus Christi. 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. 
---------------------------------------------------------------------- 
 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 
 
Ofertório de 04 de Junho e 05 de Junho 2022 
Coleta: $6,108 .00 + $1,453.83 pela internet  
+$858.00 pelo correio 
Catholic Campaign Communication: $363.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
------------------------------------------------------------------- 
Para lembrar que há banheiros no salão da 

Igreja ao nosso dispor durante as Missas.  

 



 
 

 

 

 

 


