
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 

 

Este fim de semana, as paróquias de toda a 

Diocese de Metuchen estão celebrando o Apelo 

Anual do Bispo em Pew Weekend. Nosso 

objetivo é que todas as famílias participem. 

Cada oferta, não importa o tamanho, é 

importante e muito apreciada. Juntos, estamos 

trabalhando para nos tornarmos gravetos 

incendiados pelo Espírito Santo, permitindo que 

o amor e o poder de Deus brilhem com mais 

intensidade aqui na Diocese de Metuchen. 

Obrigado por participar ativamente desta missão 

por seu apoio financeiro. 

Você pode encontrar o link para o Vídeo de 

Apelo Anual do Bispo no: 

https://diometuchen.org/BAA  

 

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 Abril, 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 
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. 

 

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.  

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com
https://diometuchen.org/BAA
mailto:diaconate@diometuchen.org


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 26 de Março- 
Sebastião da Silva e 
rezemos por Henrique 
Rodrigues Diz 
+Domingo 27 de Março- 
Abel de Jesus Capela e 
rezemos por José 
Mendes 
+Terça-feira 29 de Março-
Lucinda Pereira e família 
e rezemos por Maria Freire  
1ª sexta-feira- Apostolado Coração de Jesus 
+Sábado 02 de Abril- José Mendes  
+Domingo 03 de Março- José Maria Mirassol, 
esposa e filho e rezemos por Manuel 
Francisco Miliciano 
--------------------------------------------------------------------- 

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  

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

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.  
 

DOAÇÕES PARA A CALDEIRA DA IGREJA 

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

Precisamos de voluntários para 
ajudar nos jardins à 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.  
--------------------------------------------------------------------- 

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. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 

Ofertório de 12 e 13 de Março 2022 
Coleta: $4,868.00 + $1,511.90 pela internet 
+772.00 pelo correio 
 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 
 

mailto:Eileenxspanishx123@aol.com

