
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   

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

O Papa João Paulo II, em Maio de 2000, instituiu 
a Festa da Divina Misericórdia para toda a 
Igreja, decretando que a partir de então o 
segundo Domingo da Páscoa se passasse a 
chamar Domingo da Divina Misericórdia. 
Segundo os católicos, por meio desta apóstola 
da Misericórdia, a Irmã Faustina Kowalska, 
Jesus prometeu: "Neste dia, estão abertas as 
entranhas da minha Misericórdia. Derramo todo 
um mar de graças sobre as almas que se 
aproximam da fonte da Minha Misericórdia. A 
alma que se confessar e comungar alcançará o 
perdão das penas e culpas. Neste dia, estão 
abertas todas as comportas divinas pelas quais 
fluem as graças. Que nenhuma alma tenha 
medo de se aproximar de mim". 
--------------------------------------------------------------- 
No domingo da Divina Misericórdia haverá 
adoração do Santíssimo Sacramento e 
confissões da 1-2 da tarde na nossa Igreja. 

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

A Missa semanal de 18 de Abril: 9AM 

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.  

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

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 $7,000. 
Obrigado! 
--------------------------------------------------------------------- 

Apelo Anual Do Bispo De 2022 
Comemorando 40 Anos - 

Continuando A Estimular A Chama Da Fé A 
Serviço 

 

Obrigado a todos que contribuíram tão 

generosamente ao Apelo Anual do Bispo de 

2022. Se você ainda não contribuiu ou ofereceu 

um promissório, ainda há tempo de participar. 

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 $27,191.75 e desse total 

recebeu $23,431.75 de 158 paroquianos. Este 

total representa 82.4% da nossa meta de 

$33,000.00.   

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


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 
+Sábado 16 de Abril- 
Vigília da Pascoa -
(intenções nos 
envelopes da Pascoa) 
+Domingo 17 de Abril- 
Pascoa- intenções nos 
envelopes da Pascoa) 
+Terça-feira 19 de Abril-
José Mendes 
+Sábado 23 de Abril- Artur Dantas e esposa e 
filho 
+Domingo 24 de Abril- Familiares de Nicete 
Laranjeiro 
--------------------------------------------------------------- 

CATEQUESE 
As inscrições para o novo ano de catequese para as 
classes da 1ª ao 8° 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.  
--------------------------------------------------------------- 

A equipe do Grupo de 
Jovens (Inglês) 
agradece a 
participação das 
crianças na caça de 
ovos da Pascoa que 
teve lugar no domingo 
de Ramos. Todos se 
divertiram. 
 
--------------------------- 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 09 e 10 de Abril 2022 
Coleta: $6,018.00 + $1,359.00 pela internet  
+1,132.00 pelo correio 
Coleta para os padres aposentados: $2, 473.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
--------------------------------------------------------------------- 

$20.00 por adulto, $5.00 crianças, mesa para 6 

pessoas-$100. Ingressos á venda depois de cada 

Missa.  

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


