
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). Atendimento em Português 

será na quinta-feira ao invés da sexta-feira. 

Email: 

port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com  

Padre Eugénio Fasuga: 732-826-1395 ext. 

#24   

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

COMEMORAÇÃO DE BODAS DE PRATA E 

OURO 

Está cordialmente convidado a celebrar seu 25º 

ou 50º aniversário de casamento na Catedral de 

Metuchen e renovar seus votos matrimoniais 

com o Bispo James F. Checchio em uma 

celebração especial de Noite de Oração na 

Catedral São Francisco de Assis em Metuchen 

no domingo, 16 de outubro, 2022 às 15h30. O 

registro é necessário. Por favor, registre-se pela 

internet através do site: 

https.//www.diometuchen.org.silver-and-gold-

anniversary-celebration. Se houver problema 

em acessar o site, entre em contato com o 

Family Life Office 732-562-1543 ou 

amarshall@diometuchen.org .  

 

 

Agradecemos ao Pe. Stanislaw 

Wilczek por ter tirado tempo das 

suas ferias para substituir o Pe. 

Eugénio durante as suas ferias. Foi 

um prazer vê-lo novamente e será sempre bem-

vindo em nosso meio. Que Deus o abençoe 

sempre e nossa Senhora o proteja. Até à 

próxima!  

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

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

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

Durante a construção no telhado da Igreja, as 

Missas semanais em Inglês da parte da manhã serão 

celebradas às 7:00 AM.  

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


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+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 e 
Manuel Aleixo Semião 
e familiares  

+Terça-feira 26 de Julho- não há intenção  

+Sábado 30 de Julho- Maria Freire 

+Domingo 31 de Julho- José Mendes e 

rezemos por família Pohlode 
---------------------------------------------------------- 
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 $19,925. 
Obrigado!  

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

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

Uso do banheiro na Igreja ao lado do altar 

No salão da Igreja tem banheiros para quem 

precisar de usar durante a Missa.  Somente em 

caso de urgência ou problema de mobilidade, 

devemos usar o banheiro na Igreja ao lado do 

presbitério (altar).  

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

Agradecemos a todos pela contribuição ao Apelo 

Missionário de Nigéria. Rendeu $2,362.00. Que 

Deus abençoe a todos pela ajuda aos necessitados.  

A ORAÇÃO DO PAI NOSSO, SÍNTESE DA 
MENSAGEM CRISTÃ 

Os discípulos ao verem Jesus a orar, pedem-Lhe que 
os ensine a rezar. A oração que Ele lhes propõe 
constitui uma síntese de toda a mensagem cristã. 
Nela se reflecte o conteúdo da própria fé e o rosto de 
Deus misericordioso no Qual se acredita. Ele é o Pai 
com Quem se pode dialogar. 
O Seu nome é santificado ou glorificado quando a 
sua salvação chega ao homem e este exulta de 
alegria e reconhecimento quando um coração é 
liberto do ódio, um doente recupera a saúde ou 
alguém restabelece a harmonia e a paz. 
A nossa súplica não muda a atitude de Deus, mas 
sim o nosso coração, tornando-o disponível para 
acolher o seu Reino neste coração transformado e 
disposto a colaborar no Seu projecto de salvação da 
humanidade. 
Alimentação, vestuário, casa, saúde… são 
necessidades básicas de todos os homens. Ao 
pedirmos o “pão”, colocamo-nos num constante 
estado de exame interior que nos recorda que essas 
necessidades básicas não são só para nós mesmos, 
mas para todos. Isto manifesta-se na vontade de o 
produzir, trabalhando para alcançar tal finalidade, 
sem qualquer sombra de egoísmo. 
Os sentimentos de amor para com o próximo devem, 
no cristão que reza, fazer esquecer as ofensas 
recebidas e alimentar a reconciliação com quem tem 
algo contra si, pois só será atendido por Deus na 
medida em que for misericordioso com os outros. 
Os problemas, as dificuldades, os dissabores podem 
perturbar-nos e asfixiar em nós a semente da Palavra 
de Deus. Por isso, pedimos para não nos deixar cair 
na tentação de abandonar a lógica do Evangelho 
para seguir a lógica das seduções deste mundo. 
Muitas vezes, porém, não nos sentimos atendidos 
por uma razão muito simples: não sabemos rezar. 
Rezar significa sair da escuridão de nós mesmos e 
nos abrirmos ao diálogo íntimo de amor com o Pai, 
tal qual somos: cheios de desejos e boa vontade, 
mas também limitados e pobres. 
--------------------------------------------------------------------- 
  

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 15 de Julho e 16 de Julho 2022 
Coleta: $4,347.00 + pela internet -ver na pagina em 
Inglês  
+ pelo correio $402.00  
Apelo Missionário de Nigéria: $2,362.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício 
 


