
Para atendimento em 

Português, por favor 

ligue para o escritório 

da nossa paróquia: 

732- 254-1800 linha 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     

 

RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Em breve iremos receber pelo correio uma rifa 

mensal que poderemos comprar. Essa rifa vale 

para cada mês do ano de 2022. Este ano como 

no ano passado tem promoção; quem comprar 

2 rifas mensais por $50.00 receberá mais uma 

grátis. Isto é um modo simples e prático de 

ajudar nas despesas da paróquia. Algumas 

pessoas compram para oferecer a pessoas 

amigas ou familiares. Se todos paroquianos 

participassem, poderíamos pagar as despesas 

da nossa paróquia. Por favor considerem 

participar mesmo que compre só uma rifa 

mensal por $25! Se não receberam, por favor 

contacte o escritório da paróquia.  

Para este mês de Novembro o Sr. João Carlos 

Fonseca, um paroquiano de da nossa 

comunidade, ganhou $500.00. O próximo 

sorteio terá lugar na terça-feira no escritório no 

dia 7 de Dezembro a 1:00 PM.  

 

 

CARTA DO NOSSO BISPO NOMEANDO O NOSSO 

PADRE EUGÉNIO COMO VIGÁRIO PAROQUIAL DA 

NOSSO PAROQUIA DE CORPUS CHRISTI E DA 

PAROQUIA DE SÃO JOÃO PAULO II EM PERTH 

AMBOY. (TRADUZIDA EM PORTUGUÊS)  

Estimado Padre Fasuga, 

Espero que esteja bem e estou muito feliz por 

você ter sobrevivido o longo processo de 

imigração. 

Tenho o prazer de recebê-lo de volta à 

Fraternidade Sacerdotal da Diocese de 

Metuchen e conceder-lhe as faculdades 

sacerdotais da Diocese; uma lista dessas 

faculdades está incluída com esta carta. Como 

você discutiu com Monsenhor Fell, a partir de 01 

de novembro de 2021, estou nomeando-o como 

Vigário Paroquial na Paróquia de São João 

Paulo II, Perth Amboy, e na Paróquia de Corpus 

Christi, South River, de acordo com os termos 

anexados do Acordo dos Serviços Ministeriais. 

Durante esta missão, você terá sua residência 

na Comunidade Redentorista na Paróquia de 

São João Paulo. Agradeço o Decreto de 2 de 

julho de 2021, do Reverendo Janusz Sok, 

C.Ss.R., seu Superior Provincial, de que o 

tornou disponível para esta tarefa. 

É minha esperança que você aumente o alcance 

e a disponibilidade do ministério para nossas 

comunidades étnicas portuguesas e brasileiras, 

bem como apoie os ministérios em andamento 

dos Padres Romanowski, Wieladek e Breen. 

Por favor, saiba que estou muito grato por sua 

disposição em oferecer seu ministério à nossa 

diocese. Membros de nossas comunidades 

étnicas portuguesas e brasileiras falaram muito 

bem de seu ministério que você prestou aqui no 

passado. 

Com os melhores votos renovados, continuo 
Atenciosamente em Cristo, 
Muito Reverendo James F. Checchio, JCD, 
MBA 
Bispo de Metuchen 
 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 13 de Novembro- 
Eduarda Freire 
+Domingo 14 de 
Novembro- Rosa Nunes 
Margarida Machada e 
esposo Ernesto, e 
rezemos por Sandro 
Feiteira, Rogério Martins e 
membros da Irmandade de 
Fátima  
+Terça-feira 16 de Novembro- Pe. Filipe 
Rocha e Missa de 7˚ Dia de José Mariano 
+Sábado 20 de Novembro- João Martins 
Capela e família  
+Domingo 21 de Novembro- João Laranjeiro e 
rezemos por Susana Merril   

 
INTENÇÕES DE MISSAS 
O livro de intenções de Missas está aberto para 

marcar intenções para o próximo ano de 2022. 

Por favor marque as vossas intenções através 

do escritório paroquial porque as intenções 

devem ser marcadas no livro da paroquia 

primeiro. As intenções a mais normalmente são 

oferecidas como orações. 

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

Riffa 50/50- Ainda estamos a vender rifas de 

50/50 para angariar fundos para a nossa 

Paroquia Corpus Christi. O preço é $10.00 por 

rifa e estão á venda no escritório paroquial. 

Quanto mais pessoas participarem, mais o valor 

do premio aumenta. O premio atual é de 

$1,350.00.  

Procuremos participar para ajudar a nossa 

paroquia. 

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

Intenção do Papa Francisco para Novembro 

As pessoas que sofrem de depressão 

Rezemos para que as pessoas que sofrem de 

depressão ou de estresse encontrem nos outros 

um apoio e uma luz que as abram à vida. 

AJUDA PARA OS NECESSITADOS 

O Apoio Social da nossa comunidade estará 

recolhendo comidas não perecíveis, enlatadas, 

pacotes, e também perus as portas de entrada 

durante as nossas Missas aos Sábados e 

Domingos. Também estão aceitando gift cards – 

cartões do Shop-Rite, para distribuir pelos mais 

carentes. O grupo do Apoio Social agradece a 

todos pela vossa ajuda. 

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

40º Aniversario da Diocese 

Haverá a Missa de Abertura do 40º Aniversário 

da Diocese de Metuchen na sexta-feira, 19 de 

Novembro, 2021 ás 7:00PM na Catedral de St. 

Francis of Assisi, Metuchen, NJ celebrada pelo 

nosso Bispo James Checchio. Estamos 

convidados a participar.  

A Missa também será transmitida pela internet: 

www.stfranciscathedral.org 

--------------------------------------------------------------- 
Na solenidade de Cristo Rei, domingo, 21 de 
novembro, o Escritório da Pastoral da Juventude 
convida a celebrar uma Missa dedicada aos jovens 
de cada paróquia em conjunto com a Igreja 
internacional, pois as paróquias em todo o mundo se 
unem para celebrar o Dia Mundial da Juventude…. 
‘reservamos tempo na solenidade anual de Jesus 
Cristo, Rei do Universo, para celebrar a juventude. O 
Papa Francisco cita Santo Irineu ao nos lembrar que 
Jesus era e é “jovem entre os jovens para ser um 
exemplo para os jovens e consagrá-los ao Senhor 
”(Adversus Haereses, II, 22, 4: PG 7, 784, citado em 
CV 22). Portanto, não podemos separar nosso foco 
na juventude de nosso foco em Cristo. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 06 e 07 de Novembro 2021 
Coleta: $5,534.00 + $1,230.50 pelo correio + 
$1,333.51 pela internet 
Coleta de Dia de Todos os Santos: $454.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
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