
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   

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

REGISTRO/ CADASTRO NA PARÓQUIA 
Por favor contacte o escritório da paróquia pelo 
número indicado em cima destas páginas, se 
não recebem os envelopes de ofertório pelo 
correio. Isso pode indicar que não estão 
registrados na paróquia, ou que mudou de 
endereço e não avisou a paroquia, ou algum 
atraso no correio. 
Necessita estar registrado, atualizado e ativo 
(frequentar na Missa, usar os envelopes para 
podermos comprovar que participa da Missa), 
receber sacramentos, servir de madrinha ou 
padrinho, alguma documentação, etc.  
--------------------------------------------------------------------- 

Campanha do Apelo Anual do Bispo 
Estamos precisando de voluntários para 
fazerem parte dum grupo para organizar a 
campanha do Apelo Anual do Bispo para a 
nossa paroquia. A nossa meta para este ano de 
2022 é $33,000. As reuniões serão através da 
internet (zoom) em Inglês.   
--------------------------------------------------------------------- 

 

Apelo Anual Do Bispo De 2022 
Comemorando 40 Anos - 

Continuando A Estimular A Chama Da Fé A 
Serviço 

Durante esta semana deveremos receber pelo 

correio uma carta do nosso Bispo Checchio 

anunciando o Apelo Anual do Bispo de 2022. 

Nossa paroquia poderá participar de um Apelo 

bem-sucedido ganhando um desconto de 50% 

do valor recolhido acima da nossa meta. 

Através do nosso apoio ao Apelo Anual do 

Bispo, ajudaremos aqueles em nossa diocese 

cujas necessidades são maiores... os pobres, os 

sem-teto e aqueles que lutam com doenças ou 

luto. Entre outros ministérios pastorais 

necessários, a nossa oferta apoia também a 

formação dos seminaristas e valoriza o trabalho 

do Vicariato de Evangelização e Comunicação. 

Os numerosos ministérios pastorais, educativos 

e caritativos da Diocese de Metuchen não 

seriam possíveis sem uma generosa 

contribuição de cada família. Por favor, seja tão 

generoso quanto seus meios permitirem. 

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

O Grupo de Jovens (Inglês) agradece a todos que 

ofereceram produtos de limpeza para os mais 

necessitados. 

 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 05 de Fevereiro- 
Artur Dantas, esposa e filho 
+Domingo 06 de Fevereiro- 
João Martins Capela e 
família e rezemos por Maria 
Faneco 
+Terça-feira 08 de Fevereiro- 
José M. Mendes 
+Sábado 12 de Fevereiro- 
Joaquim Redondo  
+Domingo 13 de Fevereiro- Membros da 
Irmandade de Fátima e Sandro Feiteira  
--------------------------------------------------------------------- 

Algumas pessoas também gostam de honrar os 

seus entes-queridos falecidos oferecendo velas 

ou flores para a Igreja. Isto não deve ocupar o 

lugar de oferecer Missas e orações pela 

intenção do defunto, mas é uma maneira de 

honrar o falecido: Velas do sacrário -$25, Vela 

de Nossa Senhora- $25, Velas do altar-$35, as 

Oferendas (pão e vinho para serem 

consagrados) - $25, flores para o altar-$35. 

(velas, oferendas e flores serão oferecidas por 

uma semana). Inscrição do falecido na 

Sociedade Memorial de Defuntos todos as 

primeiras segundas-feiras de cada mês durante 

a Missa das 7:30AM: esta inscrição será 

oferecida durante um ano por 12 meses 

seguidos e o custo é $50.00. Se alguém estiver 

interessado em fazer este tipo de oferta para a 

Igreja honrando os seus falecidos, por favor 

visite o escritório.  

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

Intenções do Papa Francisco para 
Fevereiro, 2022 
 

Pelas religiosas e consagradas – Rezemos 

pelas religiosas e consagradas, agradecendo-

lhes a sua missão e a sua coragem, para que 

continuem a encontrar novas respostas diante 

dos desafios do nosso tempo. 

 

SORTEIO DE RIFAS - LUCKY CALENDAR 

Lembramos que ainda há muitas rifas á venda. 
Por favor considerem comprar pelo menos um 
livro de rifas por $25 para ajudar a paróquia. Se 
comprar 2 livros receberá um grátis. Os sorteios 
acontecem nas primeiras terças-feiras de cada 
mês.   
Mesmo ganhando num sorteio, os participantes 
têm a chance de ganhar nos restantes sorteios 
porque os seus nomes serão colocados de novo 
no recipiente de sorteios, e na Pascoa e Natal 
há 2 sorteios um de $1,000. e outro de $500.  
Este é um modo prático de ajudar a nossa 
paroquia como também teremos a chance de 
ganhar $500.00 cada mês e $1,500.00 na 
Pascoa e Natal. Boa sorte a todos os 
participantes! 
---------------------------------------------------------------

 

O Grupo de Jovens (Ingles) estarão recolhendo itens 
para prepararem cabazes da Pascoa para as 
crianças mais necessitadas. Quem puder oferecer 
alguns destes itens poderão deixar as ofertas á 
entrada da nossa Igreja durante os meses de 
Fevereiro e Março.  
--------------------------------------------------------------- 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 

Ofertório de 29 e 30 de Janeiro 2022 
Coleta: $2,795.00 + $1,260.37 pela internet 
+$835.00.00 pelo correio 
Para as taxas: $1,352.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 



 


