
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   

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

Guarde a data! 
12 de Junho 2022 

 

É com muita alegria que convidamos a 

comunidade para um almoço de 

confraternização para celebrar os 25 anos de 

vida sacerdotal do Pe. Eugénio.  

O almoço em estilo de buffet com sobremesas 

variadas, café, chá, expresso e cappuccino, 

cerveja, vinhos, sodas e sangria terá lugar no 

restaurante Ria Mar no domingo 12 de Junho, 

2022 da 1:00-6:00 PM. Custo é: Adultos- $75.00, 

13-18 anos - $55.00, 6-12 anos- $35.00 e $20.00 

para crianças até 5 anos de idade. 

Contatos: Rosali- 908-720-3853 
Janete: 732-501-8108 

Ezequiel: 908-770-2180 
Humbelina: 732-254-1800 ext. #15 

São Zarco: 732-433-1778 
Teresa Martins: 732-558-1822  

 
 

REGISTRO/ CADASTRO NA PARÓQUIA 
Lembramos que deve estar inscrito na nossa 

paroquia e participar da Missa para receberem 

cartas de recomendações ou para servirem de 

padrinho ou madrinha, ou qualquer outro 

comprovante. Pessoas com mais de 18 anos de 

idade por favor se cadastrem mesmo que esteja 

registrado junto com os vossos pais. 

Formulários de registro se encontram no 

escritório paroquial. Para se inscreverem na 

paroquia devem preencher o formulário e 

devolver para o escritório.  

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

Via Sacra 

Durante a quaresma 

haverá a Via Sacra em 

Português todas as 

terças-feiras a partir das 7:00 PM com Missa e 

nas sextas-feiras a partir das 7:30 PM sem 

Missa. Convidamos todos os fiéis a 

participarem. Contamos com a ajuda de todos 

os membros dos vários ministérios para 

organizarem cada Via Sacra.  

Todas as sextas-feiras da quaresma também 

haverá a Via Sacra em Inglês às 6:30 PM e 

confissões em Inglês das 5:30-6:30 PM. 

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

Apelo Anual Do Bispo De 2022 
Comemorando 40 Anos - 

Continuando A Estimular A Chama Da Fé A 
Serviço 

Juntamente com outros escritórios relacionados 

sob o Secretariado para a Vida Familiar e 

Pastoral, o Escritório de Formação do 

Discipulado para Crianças se esforça para 

tornar a formação da fé ao longo da vida central 

em todas as paróquias da diocese, 

proporcionando a todas as crianças 

oportunidades de experimentar o amor de Deus 

e a conversão do coração através de um 

conhecimento crescente de Jesus e do 

Evangelho. A vossa doação para o Apelo Anual 

do Bispo é um investimento para nossa futura 

Igreja. 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 12 de Março- 
José Maria Mirassol 
esposa e filho e rezemos 
por Fernando Clemente 
+Domingo 13 de Março- 
João dos Santos 
Parracho e rezemos 
pelos membros da 
Irmandade de Fátima, 
Sandro Feiteira, e José 
Mendes 
+Terça-feira 15 de Março- Agostinho 
Redondo, e rezemos por José Mendes  
+Sábado 19 de Março- João Martins Capela e 
família e rezemos por José Sequeira 
+Domingo 20 de Março- Rosa Nogueira 
Pimentel e esposo João Sarabando e Acão 
de Graças a São José 
--------------------------------------------------------------- 

AGRADECIMENTO PELO APOIO À UCRÂNIA! 
Agradecemos a generosidade da nossa 
comunidade paroquial pela sua contribuição na 
coleta humanitária especial para a Ucrânia, que 
teve lugar no passado fim de semana. O total da 
coleta rendeu: $2,817.00. Que o Bom Deus 
recompense a todos e defenda e proteja a 
Ucrânia!   
Se ainda houver alguém que queira contribuir, 
poderá colocar o seu donativo num envelope em 
branco marcado: For Ukraine na cesta do 
ofertório durante a Missa, ou entregar 
diretamente no escritório paroquial. 
--------------------------------------------------------------- 
Uma Igreja Evangélica localizada na 44 Mageira 
St. South River está recolhendo itens e comidas 
para enviar para a Ucrânia. Por favor contacte o 
Alex pelo # 732-406-8165 para mais 
informações.  
--------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 
 
Ofertório de 05 e 06 de Março 2022 
Coleta: $5,298.00 + $1,606.07 pela internet 
+1,753.50 pelo correio 
Coleta do dia das Cinzas: $2,066.00 
Coleta Humanitária para a Ucrânia:  
$2,817.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 

O TEMPO DE CONVERSÃO 
Muitos são os motivos que temos para fazer 
penitência neste tempo da Quaresma, e 
devemos concretizá-la em pequenas coisas: em 
mortificar os nossos gostos nas refeições, como 
o jejum e a abstinência que a Igreja manda, 
assim em outras situações como o domínio da 
língua, dos olhos, dos julgamentos, em ser 
pontuais, em vigiar a imaginação. E também em 
procurar, com o conselho do diretor espiritual, do 
confessor, outros sacrifícios de maior 
importância, que nos ajudem a purificar a alma 
e a reparar os pecados próprios e alheios. 
 
Uma penitência que agrada muito a Deus é 
aquela que se manifesta em atos de caridade e 
que tende a facilitar aos outros o caminho que 
conduz a Deus, tornando-o mais amável. As 
nossas oferendas ao Senhor devem 
caracterizar-se pela caridade: saber pedir 
perdão àqueles a quem ofendemos; assumir 
plenamente o sacrifício que supõe cuidar da 
formação de alguém que está sob a nossa 
responsabilidade; ser pacientes; saber perdoar 
com prontidão e generosidade. A este respeito, 
nos diz São Leão Magno: “Ainda que sempre 
seja necessário aplicar-se à santificação do 
corpo, agora, sobretudo, durante os jejuns da 
Quaresma, deveis aperfeiçoar-vos pela prática 
de uma piedade mais ativa. Dai esmolas, que é 
muito eficaz para nos corrigirmos das nossas 
faltas; mas perdoai também as ofensas e 
abandonai as queixas contra aqueles que vos 
fizeram algum mal”. (São Leão Magno, Sermão 
45- sobre a Quaresma). 
--------------------------------------------------------------- 
 

Intenções do Papa Francisco - Março  
 
Pela resposta cristã aos desafios da bioética –  
 
Rezemos para que nós, cristãos, diante dos 
novos desafios da bioética, promovamos 
sempre a defesa da vida com a oração e a 
ação social.  
--------------------------------------------------------------- 
O escritório estará fechado na quinta-feira 
dia 17 de Março dia de São Patrício. A Missa 
semanal será celebrada as 9:00 PM em 
Inglês  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


