
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   

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

MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  
Pedimos aos paroquianos que mudam de 
endereço que façam o favor de contactar o 
escritório da paróquia para podermos atualizar 
os vossos registos. Caso contrário, os 
envelopes de ofertório e toda a correspondência 
volta para o escritório e isso resulta em novos 
gastos para a paróquia. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------------- 

REGISTRO/ CADASTRO NA PARÓQUIA 
Por favor contacte o escritório da paróquia pelo 
número indicado em cima desta página, 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 para receber 
qualquer comprovante, receber sacramentos, 
servir de madrinha ou padrinho, alguma 
documentação, etc.  
--------------------------------------------------------------------- 

O escritório da paroquia estará fechado na 

segunda-feira dia 17 de Janeiro, 2022, dia do 

Martin Luther King Jr. Haverá Missa em Inglês 

às 9:00 AM.  O escritório reabrirá na terça-feira 

feira dia 18, as 9:00 AM.  

 

Sacramento da 

Primeira Confissão 

As nossas crianças 
que se estão 
preparando para 
receber a Primeira 
Comunhão, irão 
receber o 
Sacramento da 
Primeira Confissão 

no sábado dia 29 de Janeiro, 2022 às 
10:30 AM na nossa Igreja. Mantenhamos 
as nossas crianças em nossas orações. 
--------------------------------------------------------------- 

Nossa Despensa de Tempo, Talento, & 
Tesouro 
 
Ofertório de 08 e 09 de Janeiro 2022 
Coleta: $3,578.00 + $1,675.24 pela internet 
+$987.50.00 pelo correio 
Coleta para Together in Charity: $604.00 
Ofertório Natalino até agora: $15,794.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 
 

 

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. 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 15 de Janeiro- 
Jacinta Agapito 
+Domingo 16 de Janeiro- 
Maria e Lucinda Pereira, e 
rezemos por Sandro Feiteira 
e Manuel e Emília Laranjeiro 
+Terça-feira 18 de Janeiro-  
Rogério Martins e pais 
Manuel e Rosa Martins, e 
rezemos por Rosa Mariano e familiares falecidos de 
Teresinha Martins 
+Sábado 22 de Janeiro- não há intenção marcada 
+Domingo 23 de Janeiro- Sebastião da Silva 
--------------------------------------------------------------- 

ALGUNS MODOS DE HONRAR OS NOSSOS 

FALECIDOS  

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.  

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

Se houver aguem que esteja inválido ou 

enfermo e que não pode vir à Igreja e precise de 

Confissão, ou receber a Santa Comunhão por 

favor contacte o escritório paroquial. Os 

números de contacto se encontram na página 

inicial do nosso boletim em Português.  

 

     

O Grupo de Jovens da comunidade Americana 

estará recolhendo itens de limpeza não usados 

para fornecer o banco alimentar de South River. 

Estão precisando de esponjas, frascos de Ajax, 

Windex (liquido para limpar os vidros), Clorox 

para limpeza das toiletes, liquido para lavar 

loiça, líquidos de limpeza geral, Fantastic… 

Poderão deixar na entrada principal da Igreja 

durante o mês de Janeiro.  

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

RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

Por favor apoiem a nossa paróquia com 

compras de calendários de rifas mensais (Lucky 

calendars). No primeiro sorteio deste Ano Novo, 

mais um casal de nossa comunidade de língua 

Portuguesa, o Sr. António e Sra. Rosa Soares, 

teve a sorte de ganhar o premio do mês no valor 

de $500.00. 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.  

Este ano como no ano passado tem promoção; 

quem comprar 2 rifas calendárias por $50.00 

receberá mais uma grátis. Se quiser comprar 

somente uma rifa calendária, o custo é $25.00.  

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

Intenções do Papa Francisco para Janeiro, 2022 
Educar para a fraternidade 
 
Rezemos para que todas as pessoas que sofrem 
discriminações e perseguições religiosas encontrem nas 
sociedades onde vivem o reconhecimento dos próprios 
direitos e da dignidade que nasce de ser irmãos. 
 



 

 

 

 

 

 

 


