
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   

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

 

O Grupo de Jovens (Inglês) 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.  
 

 

Apelo Anual Do Bispo De 2022 
Comemorando 40 Anos - 

Continuando A Estimular A Chama Da Fé A 
Serviço 

 

Nossa diocese foi abençoada nos últimos anos 

com um número crescente de vocações e, 

graças a Deus, temos atualmente 21 

seminaristas estudando para o sacerdócio. Uma 

grande parte da educação do nosso seminarista 

está sendo financiada pelo Apelo Anual do 

Bispo, pelo qual eles são extremamente gratos. 

Sua oferta também apoia uma variedade de 

programas diocesanos que promovem 

vocações e fornecem formação contínua para 

aqueles chamados para cargos de liderança 

ordenados e leigos dentro da Igreja. Sua 

generosidade também garante que nossos 

padres aposentados que serviram tão fielmente 

recebam o cuidado que merecem em seus 

últimos anos. Por favor, seja tão generoso 

quanto seus meios permitirem. 

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

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.  
---------------------------------------------------------------
Feijoada To-Go 
No dia 27 de Fevereiro haverá feijoada com 
arroz branco To-Go (levar para casa)  
Local: no salão da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima.  
Entrega das encomendas será a partir de 12 PM  
até á 1 PM. 
Reserve a sua encomenda antes de 18 de 
Fevereiro. 
--------------------------------------------------------------- 
O escritório paroquial estará fechado na 
segunda-feira dia 21 de fevereiro, dia dos 
Presidentes e reabrirá no dia 22 as 9:00AM.  
A Missa da manhã será celebrada as 9:00 AM.  
 
 

mailto:port.apostolatecorpuschristi@yahoo.com


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 19 de Fevereiro- 
António Bortulucci e 
rezemos por José Mendes 
+Domingo 20 de Fevereiro- 
João Laranjeiro e 
rezemos por Emidio 
Sancho e Almas do 
Purgatório  
+Terça-feira 22 de 
Fevereiro- José Maria 
Mirassol, esposa e filho 
+Sábado 26 de Fevereiro- Sebastião da Silva 
+Domingo 27 de Fevereiro- Rogério Martins e 
rezemos por José Mendes, Maria Freire e 
Almas do Purgatório  
-------------------------------------------------------------- 
 

Oração pelas Vocações Sacerdotais e 
Religiosos 

 
Deus Pai bondoso, que chamastes a todos que 
creem em Vós a crescerem no amor perfeito ao 
seguir os passos de Cristo Vosso Filho. 
Chamai mais homens e mulheres do meio de 
nós para Vos servirem como sacerdotes e 
religiosos. 
Que com o seu modo de vida, possam dar à 
Igreja e ao mundo inteiro um sinal vivo do vosso 
Reino. 
Nós Vos pedimos em nome de Jesus. 

Amém. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
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. 
--------------------------------------------------------------- 
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! 
--------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 12 e 13 de Fevereiro 2022 
Coleta: $3,431.00 + $1,031.42 pela internet 
+931.50.00 pelo correio 
Limpeza da neve: $1,529.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade 
e sacrifício! 



 

 

 


