
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. (Durante os meses de Julho e 

Agosto, o escritório estará fechado às 

sextas-feiras). 

Email: 

port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com  

Padre Eugénio Fasuga: 732-826-1395 ext. 

#24   

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

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 $18,040. 
Obrigado!  
--------------------------------------------------------------------- 

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. 

Apelo Anual do Bispo 

Se ainda não fez a sua oferta para o Apelo Anual 

do Bispo, por favor considere faze-lo. Até agora 

a nossa paroquia se comprometeu com o total 

de $30,826.75 e desse total recebeu $29,276.75 

de 185 paroquianos. Este total representa 

93.4% da nossa meta de $33,000.00.  Ainda 

precisamos de $2,173.25 para atingirmos a 

nossa meta.  

Tem a opção de pagar em prestações. Por favor 

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.  

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

SORTEIO DE RIFA PAROQUIAL  

Uma carta do Padre Damião foi enviada pelo 

correio juntamente com cinco bilhetes de $25.00 

cada rifa, 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 dos ingressos. 

Por favor considere comprar ou oferecer para 

vossos amigos. 

O 1°premio é de $30,000, 2° prémio- $10,000, 

3° premio- $8,000 e os restantes 20 prémios 

tem o valor de $1,000 cada um.  

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!  
---------------------------------------------------------------------

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 09 de Julho e 10 de Julho 2022 
Coleta: $4,068.00 + pela internet $1,093.51 
+ pelo correio $554.00  
Apelo Missionário de Nigéria: $2,362.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício 

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


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado - 16 de Julho- 

José Sequeira e 
Fernando Clemente 

+Domingo 17 de Julho- 

José Mendes, e 
rezemos por Estefano 
Pohlode e família e 
Cacilda Chaves 
Andrade   

+Terça-feira 19 de Julho- João Grego, e 

rezemos por família Pohlode e Jeff 
Berking  

+Sábado 23 de Julho- Agostinho 

Redondo e Joaquim Redondo e esposa 

+Domingo 24 de Julho- Maria Faneco e 

Manuel Fernandes e rezemos por família 
Pohlode 
-------------------------------------------------------------------- 

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. 
--------------------------------------------------------------------- 

Durante os meses do Verão muitos de nós 

viajamos para passar férias muito merecidas. No 

entanto a nossa paróquia continuará precisando 

do nosso apoio financeiro. Por favor não 

deixamos de fazer a nossa contribuição para a 

manutenção da paróquia. Obrigado! 

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

Durante a construção no telhado da Igreja, as 

Missas semanais em Inglês da parte da manhã serão 

celebradas às 7:00 AM.  

 

 

É LÍCITO SUBSTITUIR MISSA PRESENCIAL 
PELA ONLINE? 

(por Comunidade Católica Pantokrator) 

…Dizer que a Missa presencial não é essencial 

a sua vivência é dizer que não se entendeu 

quem é Cristo! Na Missa presencial recebemos 

Jesus Sacramentado, vivemos com a 

comunidade orante, unidos em oração (e 

seguindo os protocolos sanitários) declaramos a 

realeza e vitória de Deus diante de um vírus. Eu 

busco Deus, vou ao encontro dele para ser 

encontrado por Ele! Sou eu que tenho a 

necessidade de Deus. A minha vida é 

passageira e preciso que Ele me guie, me 

transforme, me santifique, por isso a ‘procissão 

de minha casa à Igreja’ anuncia a minha 

dependência e total necessidade de Deus. 

Por isso, sem uma razão grave, é ilícito a 

ausência da missa presencial, quando a 

mesma se faz disponível. A Missa presencial é 

o cumprimento do dever legal e de caridade 

connosco mesmo. 

“Os que deliberadamente faltam a esta 

obrigação cometem um pecado grave. A 

participação na celebração comum da Eucaristia 

dominical é um testemunho de pertença 

e fidelidade a Cristo e à sua Igreja. Os fiéis 

atestam desse modo a sua comunhão na fé e na 

caridade. Juntos, dão testemunho da santidade 

de Deus e da sua esperança na salvação. E 

reconfortam-se mutuamente, sob a ação do 

Espírito Santo.” (Catecismo da Igreja Católica 

2181 -2182) 

“Participar na Missa é uma obrigação dos fiéis, 

a não ser que tenham um impedimento grave” 

(Ecclesia de Eucharistia, 41) 

---------------------------------------------------------------------
Intenção do Papa Francisco para o mês de Julho 

Pelos idosos – Rezemos pelos idosos, que 

representam as raízes e a memória de um povo, para 

que a sua experiência e a sua sabedoria ajudem os 

mais jovens a olhar o futuro com esperança e 

responsabilidade. 

 

https://pantokrator.org.br/artigos-pantokrator/fidelidade-a-melhor-expressao-do-amor/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


