
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   

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

Apelo Anual Do Bispo De 2022 
Comemorando 40 Anos - 

Continuando A Estimular A Chama Da Fé A 
Serviço 

Se ainda não se comprometeu para fazer a sua 

contribuição para o Apelo Anual do Bispo deste 

ano, terá a oportunidade de fazê-lo no próximo 

fim de semana, 26/27 de março, que foi 

designado como Fim de Semana do Apelo Anual 

do Bispo através do banco/assento da Igreja. 

Por favor, considere em oração doar para o 

Apelo Anual do Bispo para ajudar a nossa 

paróquia a alcançar seu objetivo. Se 

conseguirmos ultrapassar nossa meta de 

$33,000.00 50% do valor angariado acima da 

meta nos será devolvido na forma de 

abatimento. Desde o fim de Fevereiro 

recebemos o compromisso total de $10, 511.75. 

Tão importante quanto nossa meta financeira é 

nossa meta de atingir 100% de participação. 

Cada presente, não importa o tamanho, é 

importante e muito valorizado. Obrigado. 

 

ESTÁ SENDO CHAMADO PARA O DIACONATO? 

A Diocese está à procura de homens 

interessados em tornar-se diáconos 

permanentes. Uma nova aula de formação 

diaconal está prestes a começar. As inscrições 

para essa classe serão aceitas perto do final 

deste verão; antes de se candidatar, os homens 

interessados devem participar de uma Reunião 

de Informação. Uma Reunião de Informações 

Geral será realizada no Centro Pastoral St. John 

Newmann em Piscataway na terça-feira, 29 de 

março de 2022 às 19h e novamente no sábado, 

9 de abril de 2022 às 10h. Se tem entre 35 e 60 

anos de idade, e sente que está sendo chamado 

para este ministério, você, sua esposa e seu 

pastor estão cordialmente convidados a 

participar de uma dessas reuniões. Se tiver 

alguma dúvida ou desejar avisar que participará, 

entre em contato com o Escritório do Diaconato 

Diocesano em (732-562-2457) ou 

diaconate@diometuchen.org.  

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

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. 

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

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.  

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


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 19 de Março- 
João Martins Capela e 
família  
+Domingo 20 de Março- 
Rosa Nogueira Pimentel 
e esposo João 
Sarabando e Acão de 
Graças a São José 
+Terça-feira 22 de Março- 
Teresa Pereira Araújo e 
esposo e rezemos por José Granadeiro 
+Sábado 26 de Março- Sebastião da Silva  
+Domingo 27 de Março- Abel de Jesus 
Capela e rezemos por José Mendes 
--------------------------------------------------------------------- 

MARCAÇÃO DE BAPTISMOS 
*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência; os pais e os padrinhos devem 
assistir a uma sessão de catequese 
normalmente oferecida na primeira terça-feira 
do mês e a celebração do Baptismo é 
normalmente no 3º Domingo do mês após a 
missa das 11:30 AM. 
Devem estar inscritos 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 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. 
---------------------------------------------------------------------

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 12 e 13 de Março 2022 
Coleta: $4,551.00 + $1,155.40 pela internet 
+1,024.00 pelo correio 
 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 

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.  

--------------------------------------------------------------- 
Tivemos que instalar uma caldeira nova na 
nossa Igreja e isso resulta em mais um gasto 
para a paroquia. Se houver alguém que puder 
ajudar com alguma oferta especificamente 
para esse fim, por favor contacte o escritório 
paroquial. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------- 
OPORTUNIDADE DE EMPREGO 
Escola Infantil em South River- Calico Cat está 
precisando de pessoas que possam trabalhar 
part-time em várias posições. Por favor consulte 
a pagina em Inglês para mais informações e 
contacte a Dirigente da escola, Ilona Spatola : 
732-254-2276.  
--------------------------------------------------------------- 
COLEÇÃO DE PEÇAS LEGO USADAS 
O Ministério de Evangelização Infantil está 
colaborando com a Comissão Ambiental de 
South River para recolher tijolos de Lego usados 
para apoiar crianças carentes. As doações 
apoiarão organizações como a Teach for 
América. Local de recolhimento: Entrada 
principal da Igreja. 

-------------------------------------------- 
Precisamos de voluntários para 
ajudar nos jardins a volta da 
Igreja. Se houver alguém que 
goste de jardinagem e que 
poderá doar um pouco do seu 

tempo por favor contacte a 
Eileenxspanishx123@aol.com, 732-238-5893 
ou o escritório paroquial.  
Não precisa ter experiencia em jardinagem, 
precisa somente de ter boa vontade de ajudar 
em grupos ou individualmente.  

mailto:Eileenxspanishx123@aol.com

