
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 

Já todos haviam de ter recebido uma carta do 

Bispo Checchio convidando-nos a participar no 

Apelo Anual do Bispo de 2022. Os ministérios 

diocesanos apoiados pelo Apelo impactam 

diretamente muitos dos paroquianos aqui na 

Igreja de Corpus Christi. Sua doação oferece 

oportunidades de formação para nossos 

catequistas, jovens e adultos. Nos próximos 

dias, deverá receber uma carta do nosso pastor 

Damião incentivando vossa participação. Se 

ainda não fez a sua oferta, por favor, considere 

fazê-lo hoje, devolvendo seu cartão de 

promessa pelo correio ou acessando o site 

seguro:  https://diometuchen.org/BAA.  

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

Por favor consulte o relatório das ofertas da coleta 

do fim de semana passada publicada na página do 

boletim em Inglês.   

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  

--------------------------------------------------------------------- 
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 
04 de March, 2022 

 
Adoração: 3:00pm-6:00pm 
Bênção: 6:00pm 
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
Via Sacra (Inglês)- 6:30PM  
7:00PM Missa em Latim 
8:00 PM Missa com Via Sacra em Português 
com 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. 

 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com
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INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 26 de Fevereiro- 
Sebastião da Silva 
+Domingo 27 de Fevereiro- 
Rogério Martins e 
rezemos por José 
Mendes, Maria Freire e 
Almas do Purgatório  
+Terça-feira 01 de Março- 
Intenção de Arcelina  
+Quarta-feira de Cinzas- 
João Grego e intenção de Arcelina Grego 
+Sábado 05 de Março- João Grego 
+Domingo 06 de Março- Manuel António 
Araújo, esposa e filhas, e rezemos por José 
Mendes e Almas do Purgatório 
--------------------------------------------------------------- 

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 oferecida na 
primeira terça-feira do mês ou último sábado de 
cada mês; a celebração do Baptismo é 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 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. 
--------------------------------------------------------------- 

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.  

QUARTA-FEIRA DE CINZAS 2 DE MARÇO, 2022 

 
As Cinzas serão distribuídas nos 

seguintes horários 

7:30 AM com Missa em Inglês 
12:00 PM cinzas sem Missa 
5:00PM cinzas sem Missa 
6:15 PM com Missa em Latim 
8:00 PM com Missa em Português 
----------------------------------------------------------------------------- 
JEJUM E ABSTINÊNCIA DURANTE A QUARESMA 
Por serem dias penitenciais, o jejum e 
abstinência são obrigatórios, durante a Quarta-
feira de Cinzas, como também na Sexta-feira 
Santa, para as pessoas maiores de 18 e 
menores de 60 anos. Para pessoas com 
problemas de saúde é opcional. Nesses dias, 
os fiéis podem ter uma refeição “principal” uma 
vez durante o dia. A abstinência de comer 
carne é obrigatória a partir dos 14 anos todas 
as sextas-feiras da Quaresma.  
---------------------------------------------------------------------------- 
JEJUM ESPIRITUAL NA QUARESMA INDICADO PELO 
PAPA FRANCISCO (além do Jejum e abstinência) 
 
*Jejum de palavras negativas e dizer palavras 
bondosas 
*Jejum de descontentamento e encher- se de 
gratidão 
*Jejum de raiva e encher-se de mansidão e 
paciência 
*Jejum de pessimismo e encher-se de 
esperança e otimismo 
*Jejum de preocupações e encher-se de 
confiança em Deus  
*Jejum de queixas e encher-se com coisas 
simples da vida 
*Jejum de tensões e encher-se com orações 
*Jejum de amargura e tristeza e encher o 
coração de alegria 
*Jejum de egoísmo e encher-se com compaixão 
pelos outros 
*Jejum de falta de perdão e encher-se de 
reconciliação  
*Jejum de palavras e encher-se de silencio para 
ouvir os outros 



 

 

 

 


