
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 

O impacto e o sucesso do Centro Católico em 
Rutgers é o alcance relacional aos alunos, uma 
abordagem distinta para o ministério do campus 
universitário. A equipe inclui religiosas das Irmãs 
de Jesus Nossa Esperança e da Irmandade da 
Esperança, além do Diretor Adjunto de Vocações 
da Diocese de Metuchen e vários estagiários. 
Eles estão no campus se reunindo e interagindo 
com os alunos onde vivem e também os 
alcançam usando a tecnologia. Graças à sua 
oferta ao Apelo Anual do Bispo, o Centro 
Católico oferece um porto seguro onde os 
alunos podem crescer em seu conhecimento e 
prática da fé, experimentar um sentido 
significativo de serviço à comunidade e chegar a 
uma compreensão mais profunda do seu 
chamado ao discipulado. Obrigado pelo seu 
apoio. 
--------------------------------------------------------------------- 

Via Sacra 

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 Senhora, Mãe de Jesus, 

Dá-nos a graça da Tua luz. 
Virgem Maria, divina flor, 
Dá-nos a graça do Teu amor! 

 Miraculosa Rainha dos Céus, 
 Sob o Teu manto, tecido deluz, 
 Faz com que a guerra se acabe na terra 
E haja entre os homens a paz de Jesus! 
Se em Teu regaço, bendita Mãe, 
Toda amargura remédio tem, 
As nossas almas pedem que vás 
Junto da guerra, fazer a paz. 
Pelas crianças, flores em botão; 
Pelos velhinhos sem lar, nem pão; 
Pelos soldados que à guerra vão: 
Senhora, escuta a nossa oração! 
--------------------------------------------------------------- 
Não haverá Missa em Português na terça-feira dia 
8 de Março. O Pe. Eugénio estará de retiro. As 
intenções desse dia foram mudadas para quarta-
feira dia 2 de Março, dia de cinzas. 
---------------------------------------------------------------------- 

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.  

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+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 
+Terça-feira 08 de Março- 
Não há Missa  
+Sábado 12 de Março- José 
Maria Mirassol esposa e 
filho 
+Domingo 13 de Março- João dos Santos 
Parracho e rezemos pelos membros da 
Irmandade de Fátima, Sandro Feiteira, e José 
Mendes 
-------------------------------------------------------------------- 

No Sábado dia 19 de Março será um dia de 
reflexão em Inglês com Pe. John A. Perricone 
em preparação 
para a Pascoa. Maiores informações se 
encontram nos cartazes colocados nas 
entradas da nossa Igreja. 
--------------------------------------------------------------- 

Agradecimentos!  
 
Agradecemos a todos que puderam apoiar as 
pessoas afetadas pelas enchentes na região da 
Bahia, Brasil. O total rendeu $1,224. Que Deus 
recompense a todos e ajude a quem mais 
precise.  
-------------------- 
Agradecemos a todos que ofereceram alguns 

itens para encherem cabazes infantis para 

oferecerem as crianças necessitadas durante o 

período Pascal. O Grupo de Jovens (Inglês) 

puderam encher 16 cabazes (Easter baskets).  

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

REGISTRO/ CADASTRO NA PARÓQUIA 
Lembramos que deve estar inscrito na nossa 
paroquia e participar da Missa para receberem 
cartas de recomendações ou para servirem de 
padrinho ou madrinha, ou qualquer outro 
comprovante. Pessoas com mais de 18 anos de 
idade por favor se cadastrem mesmo que esteja 
registrado junto com os vossos pais. 
Formulários de registro se encontram no 
escritório paroquial. Para se inscreverem na 
paroquia devem preencher o formulário e 
devolver para o escritório.  

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. 
--------------------------------------------------------------- 
 
OPORTUNIDADE DE EMPREGO 
Escola Infantil em South River- Calico Cat está 
precisando de pessoas que possam trabalhar 
part-time em várias posições. Por favor consulte 
a pagina em Inglês para mais informações e 
contacte a Dirigente da escola, Ilona Spatola : 
732-254-2276.  
--------------------------------------------------------------- 
 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 
Ofertório de 26 e 27 de Fevereiro 2022 
Coleta: $5,458.00 + $1,026.32 pela internet 
+1,045.00.00 pelo correio 
Coleta para as taxas: $2,230.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade 
e sacrifício! 
--------------------------------------------------------------- 
 
Estamos convidados a oferecer as nossas ideias 
para o sínodo 2021-2023. Por favor visite o site 
diocesano: www.diometuchen.org/synod2023 
 
 

http://www.diometuchen.org/synod2023

