
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 todas as classes da 1ª ao 8° ano 
começarão na semana de 1 de Maio, 2022 no 
escritório paroquial para todas as crianças, 
incluindo aquelas que já andam na catequese. 
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. 
--------------------------------------------------------------- 

Intenções do Papa Francisco – Maio 2022 

Pela fé dos jovens – Rezemos para que os 

jovens, chamados a uma vida em plenitude, 

descubram em Maria o estilo da escuta, a 

profundidade do discernimento, a coragem da fé 

e a dedicação ao serviço. 

 

Haverá um ensaio na 

nossa Igreja de Corpus 

Christi para os Jovens que 

irão receber o Sacramento 

da Confirmação (Crisma), 

e para os seus padrinhos, 

na quinta-feira dia 12 de 

Maio às 7:00 PM. 

O Sacramento da Confirmação será celebrado 

pelo nosso Bispo James Checchio na Igreja de 

St. Mary of Ostrabrama, em South River na 

quarta-feira dia 18 de Maio, 2022 às 4:00 PM.  

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

Catequese - O nosso programa de catequese 
precisa de catequistas e ajudantes para o 
próximo ano catequético que começará no 
outono. Por favor considere ajudar neste tão 
importante ministério. Poderá deixar o seu nome 
com a diretora da catequese, a Sra. Cathy 
Ondrejack ou com o escritório paroquial. 

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

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.  

--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

 
Ofertório de 07 de Maio e 08 de Maio 2022 
Coleta: $4,872.00 + $1,291.19 pela internet  
+$1,082.50 pelo correio 
Pascoa: $11,147.00 

Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 

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


 

INTENÇÕES DAS 
MISSAS 

+Sábado - 14 de Maio- 

Jacinta Agapito e 
Almas do Purgatório 

 +Domingo 15 de Maio- 

João Martins Capela e 
família e rezemos por 
Emília Miranda e João 
Laranjeiro 

+Terça-feira 17 de Maio- Lurdes de 

Almeida e rezemos por Agostinho 
Redondo 

+Sábado 21 de Maio- Tias de Rosa 

Soares 

+Domingo 22 de Maio- Rogério Martins 
--------------------------------------------------------------------- 

MARCAÇÃO DE BAPTISMOS (regras) 

*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência; os pais e os padrinhos devem 
assistir a uma sessão de catequese oferecida na 
primeira terça-feira do mês. A celebração do 
Baptismo é normalmente no 3º Domingo do mês 
após a missa das 11:30 AM. 
Devem estar registados na paróquia, assistirem 
á Missa, e ajudarem nas despesas da nossa 
paróquia (usarem o sistema de envelopes de 
ofertório) por pelo menos 3 meses antes da 
marcação do Baptismo. 
Em casos especiais como por exemplo: se não 
estão casados através da Igreja, devem falar 
com o Pe. Damian pessoalmente. 
*Ao escolherem o padrinho e a madrinha por 
favor verifiquem se estes têm os sacramentos 
necessários (Baptizado, Primeira Comunhão, 
Confirmação). Os padrinhos se forem casados 
devem ter sido casados pela Igreja. Devem 
comprovar que estão registados e participantes 
em uma paróquia Católica por mais de 3 meses. 
Padrinhos e Madrinhas devem servir de bons 
exemplos, serem pessoas de Fé, e participantes 
na Igreja Católica. 
--------------------------------------------------------------------- 

 

Jubileu de Prata 

de Vida 

Sacerdotal do Pe. 

Eugénio 

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  

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

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 $28,631.75 e desse total 
recebeu $25,446.75 de 175 paroquianos. Este 
total representa 86.8% da nossa meta de 
$33,000.00.   

https://diometuchen.org/BAA


 

 

 

 


