
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   

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

DOENTES OU IDOSOS EM CASA 

Se houver alguém que não pode vir à Igreja e 

que precise de Confissão, ou que gostaria de 

receber a Santa Comunhão por favor contacte o 

escritório paroquial.  

Também se houver alguém enfermo que precise 

de orações e gostaria de publicar o seu nome na 

lista dos enfermos no boletim, por favor ligue 

para os números de contacto que se encontram 

acima nesta página do nosso boletim em 

Português. 

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

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 

Ofertório de 05 e 06 de Fevereiro 2022 
Coleta: $6,299.00 + $1,506.57 pela internet 
+$1,197.00.00 pelo correio 
Catholic Spirit -Jornal Diocesano: $448.00 
 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 

 

O Grupo de Oração (Carismática) convida a 

todos que quiserem participar dum retiro 

espiritual no próximo sábado e domingo 19 e 20 

de Fevereiro das 8 da manha às 5 da tarde na 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 

em Perth Amboy. O Café da manha será 

compartilhado. Para marcar a sua reserva e 

mais informações por favor contacte a Roberta: 

732-347-4789.  

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

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! 
 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 12 de Fevereiro- 
Joaquim Redondo 
+Domingo 13 de Fevereiro- 
Membros da Irmandade de 
Fátima,  Sandro Feiteira e 
Fernando Alves Nogueira 
+Terça-feira 15 de Fevereiro- 
João Grego 
+Sábado 19 de Fevereiro- 
António Bortulucci e rezemos por José Mendes  
+Domingo 20 de Fevereiro- João Laranjeiro e 
rezemos por Emidio Sancho 
--------------------------------------------------------------------- 

Apelo Anual Do Bispo De 2022 
Comemorando 40 Anos - 

Continuando A Estimular A Chama Da Fé A 
Serviço 

Os abrigos administrados pela organização 

caritativa de Catholic Charities permaneceram 

totalmente equipados durante a pandemia de 

Covid-19 e forneceram serviços de 

hospedagem, refeições, crises, aconselhamento 

e gerenciamento de casos aos moradores que, 

de outra forma, seriam desabrigados. Este é 

apenas um exemplo dos mais de 100 programas 

em 20 locais nos condados de Middlesex, 

Somerset, Hunterdon e Warren estendendo 

Obras de Misericórdia para aqueles que lutam 

com as dificuldades da vida. Sua doação para o 

Apelo Anual do Bispo ajuda a garantir que 

ninguém fique desabrigado, faminto ou sem 

apoio emocional nestes tempos extremamente 

difíceis. 

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

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.   
 

 

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

 

O relatório de contribuições do ano 

2021 será preparado para quem quiser 

incluir na preparação de suas taxas para o 

IRS. Quem precisar do relatório por favor 

preencha e corte este talão/quadro e 

devolva para o escritório.  

Por favor use o mesmo nome que se 

encontra no vosso envelope de oferta. 

Nome---------------------------------------------- 

# telefone----------------------------------------- 

Irei buscar no escritório--------------------- 

Prefiro receber pelo correio----------------- 

Também pode colocar na cesta de ofertório. 

 


