
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   

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

SORTEIO DE RIFA PAROQUIAL  

Iremos receber ou já recebemos uma carta pelo 

correio 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 de ingressos. Cinco 

bilhetes de $25. cada rifa vai ser enviada para 

cada paroquiano juntamente com uma carta do 

Pe. Damião com maiores detalhes. Por favor 

considere comprar ou oferecer para vossos 

amigos. 

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!  
--------------------------------------------------------------------- 
Na segunda-feira dia 30 de Maio, o escritório paroquial 
estará fechado e reabrirá no dia seguinte. A missa será ás 
9:00 AM ao ar livre se o tempo fôr favorável. 

Jubileu de Prata 

de Vida 

Sacerdotal do Pe. 

Eugénio 

É com grande 

alegria e gratidão 

que convidamos a 

comunidade para a 

Missa de Acão de 

Graças pelo 25˚Aniversario de ordenação 

sacerdotal do Pe. Eugénio Fasuga, CSsR no 

domingo 12 de Junho, 2022 às 11:30 AM. 

Logo a seguir a Missa convidamos a todos para 

um almoço de confraternização no 

Restaurante Ria Mar da 1:00-6:00 PM.  O 

almoço será servido em estilo de buffet completo 

com sobremesas variadas, café, chá, expresso 

e cappuccino, cerveja, vinhos, sodas e sangria. 

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. Por favor marque sua 

reserva até 30 de Maio, 2022.  

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  

--------------------------------------------------------------- 
Reserve a data 

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. 
--------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 21 de Maio e 22 de Maio 2022 
Coleta: $4,007 .00 + $1,007.11 pela internet  
+$672.00 pelo correio  
Segunda coleta- Development of People: $436.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS 
MISSAS 

+Sábado - 28 de Maio- 

José Mendes e Almas 
do Purgatório e Missa 
do 7˚dia por Belmira 
Abreu 

+Domingo 29 de Maio- 

João Martins Capela e 
rezemos por Jeff 
Berking 

+Terça-feira 31 de Maio- Altino Rocha e 

rezemos por Maria Freire 

+Primeira sexta-feira- Não haverá Missa 

+Sábado 04 de Junho- Joaquina de 

Jesus, esposo e filho e rezemos por 
Jacinta Agapito e Almas do Purgatório 

+Domingo 05 de Junho- Almas do 

Purgatório e José Mendes 
--------------------------------------------------------------- 
 

 

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 
03 de Junho, 2022 

 
Adoração: 3:00pm-6:45pm 
Bênção: 6:45pm 
Confissões em Inglês: 6:00-6-30pm 
7:00PM Missa em Latim 
8:00 PM – neste mês não haverá a Missa da 
primeira sexta-feira.  
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. 
 

 
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 $11,430. 
Obrigado! 

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

 


