
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". 
--------------------------------------------------------------- 
Hoje, domingo da Divina Misericórdia, haverá 
adoração do Santíssimo Sacramento e 
confissões da 1-2 da tarde na nossa Igreja. 
 

Guarde a data! 
12 de Junho 2022 

 

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 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
https://diometuchen.org/BAA


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 
+Sábado 23 de Abril- Artur 
Dantas e esposa e filho 
+Domingo 24 de Abril- 
Familiares de Nicete 
Laranjeiro 
+Terça-feira 26 de Abril-
António Anderson 
Bortulucci 
+Sábado 30 de Abril- José 
Mendes e rezemos por Maria Freire 
+Domingo 01 de Maio- Tios de Rosa Soares 
--------------------------------------------------------------- 

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

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

Obrigado por apoiar a Coleta Pontifícia da 

Sexta-feira Santa, incentivada pelo Papa 

Francisco. Através deste ofertório, você se une 

a católicos de todo o mundo para se solidarizar 

com a Igreja na Terra Santa e se torna um 

instrumento de paz em uma terra conturbada. 

 

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 $7,650. 
Obrigado! 
--------------------------------------------------------------- 

Parabéns aos vencedores das rifas calendárias 

(Lucky calendar) que são sorteadas em cada 

mês. Durante o mês da Pascoa assim como do 

Natal, há dois sorteios; um de $500.00 e outro 

de $1,000.00. O Sr. Hermes e Sra. Maria do 

Carmo, casal da nossa comunidade de língua 

portuguesa, teve a sorte de ganhar o premio 

grande de $1,000. A Sra. Alice LaBue ganhou 

$500.00. Parabéns! 

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

Guarde a data!  

Sábado, 24 de Setembro, 2022  

Peregrinação Diocesana á Basílica Nacional 

da Imaculada Conceição com o nosso Bispo 

James F. Checchio.  

Haverá mais detalhes em próximos boletins. 

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

FEIRA 

Haverá uma feira na área de estacionamento da 

Igreja de St. Mary Ostrabrama em South River 

no sábado, 14 de de Maio (21 de Maio em caso 

que chova) a partir das 8 AM até à 1:00 da tarde. 

Se alguém quiser trazer uma mesa com coisas 

para vender, o custo e’ $20 por uma mesa e $35 

para duas. Haverá comidas e bebidas à venda 

também. Para reservas por favor ligue para 

Judy: 732-610-9927. 

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

O resultado das coletas do passado fim- de -

semana serão publicadas na página em Inglês.       


