
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 esteja inválido ou 

enfermo e 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. Os números de contacto se 

encontram na página inicial do nosso boletim em 

Português.  

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

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

Estamos convidados a oferecer as nossas ideias 

para o sínodo 2021-2023. Por favor visite o site 

diocesano: www.diometuchen.org/synod2023  

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. 

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
http://www.diometuchen.org/synod2023


INTENÇÕES DAS MISSAS 

+Sábado 22 de Janeiro- não 
há intenção marcada 
+Domingo 23 de Janeiro- 
Sebastião da Silva 
+Terça-feira 25 de Janeiro- 
João Grego 
+Sábado 29 de Janeiro- não 
há intenção marcada 
+Domingo 30 de Janeiro- José 
Maria Mirassol, esposa e filho 
----------------------------------------------------------------------------- 
O livro de intenções de Missas ainda tem muitas vagas 
para este ano. Se alguém quiser marcar alguma 
intenção por favor ligue para o escritório para o 
número indicado na página inicial deste boletim em 
Português.  
As nossas missas em Português são celebradas aos 
Sábados ás 7:00 PM, Domingos às 11:30 AM e terças-
feiras às 7:00 PM e nas primeiras sextas-feiras do mês 
ás 8:00 PM. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

     

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.  

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

O resultado do ofertório desta semana passada 

será publicado na página do boletim em Inglês.  

Na quarta-feira dia 2 de fevereiro durante a 

Missa das 6:15 PM em Latim, haverá a bênção 

de velas festa litúrgica da Apresentação do 

Senhor. Essa festa, celebrada quarenta dias 

após o Natal, lembra a apresentação do Menino 

Jesus no Templo e a purificação de Nossa 

Senhora. 

Quem quiser poderá trazer velas de casa para 
serem benzidas.  
--------------------------------------------------------------- 

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 ultimo 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. 
--------------------------------------------------------------- 

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. 
 

http://recife.blog.arautos.org/2013/01/2-de-fevereiro-solenidade-da-apresentacao-do-senhor-e-festa-da-purificacao-de-nossa-senhora/
http://recife.blog.arautos.org/2013/01/2-de-fevereiro-solenidade-da-apresentacao-do-senhor-e-festa-da-purificacao-de-nossa-senhora/


 
 
 


