
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   

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

CATEQUESE 
As inscrições para o novo ano de catequese 
para as classes da 1ª ao 8° ano começaram na 
semana de 1 de Maio, 2022 no escritório 
paroquial para todas as crianças, incluindo 
aquelas que já andam na catequese. Há 
classes limitadas e as inscrições irão até dia 
30 de Junho, 2022. 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. 
--------------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco para o mês de Junho 
Pelas famílias – Rezemos pelas famílias cristãs de 
todo o mundo, para que com gestos concretos vivam 
a gratuidade do amor e a santidade na vida 
quotidiana. 
 

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

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. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 
 
Ofertório de 18 de Junho e 19 de Junho 2022 
Coleta: $4,174.00 +  pela internet ….. 
+ pelo correio …. 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício 
--------------------------------------------------------------------- 

Para lembrar que há banheiros no salão da 

Igreja ao nosso dispor durante as Missas.  

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado - 25 de Junho- 

Altino Rocha e por Jeff 
Berking 

 +Domingo 26 de Junho- 

Rosa Pinha e em Ação 
de Graças a Sagrada 
Família de Nazaré 

+Terça-feira 28 de 

Junho- João Grego e rezemos por Maria 
Freire 
1ªsexta-feira- Apostolado Sagrado 
Coração de Jesus 

+Sábado 02 de Julho-Artur Dantas 

esposa e filho e almas do Purgatório  

+Domingo 03 de Julho- José Mendes  
---------------------------------------------------------------

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 .  

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

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. 
 

Por favor considere o misericordioso convite do 
Senhor de orar e repousar n’Ele: "Estou 
profundamente triste, até á morte, ficai aqui 
e vigiai comigo. (Mt 26:38) ". 
 

 
 

Primeira Sexta-feira 
01 de Julho, 2022 

 
Adoração: 3:00pm-6:45pm 
Bênção: 6:45pm 
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
7:00PM Missa em Latim 
7:30 PM- encontro dos membros com 
reflexão no salão da Igreja  
8:00 PM – Missa com Via Sacra em Português 
e Adoração ao Santíssimo Sacramento a 
seguir a Missa. 
Todos os primeiros sábados de cada mês há 
confissões em Inglês às 11:00- 11:30 AM e 
terço. Missa em Latim ao meio dia.  

 

MARCAÇÃO DE BAPTISMOS (regras) 

*A marcação deve ser feita com três meses de 
antecedência; os pais e os padrinhos devem assistir a uma 
sessão de catequese oferecida na primeira terça-feira do 
mês. A celebração do Baptismo é normalmente no 3º 
Domingo do mês após a missa das 11:30 AM. 
Devem estar registados 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 como por exemplo: se não estão 
casados através da Igreja, 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. 
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