
REGISTRO / CENSO DOS FIÉIS DA IGREJA CATÓLICA DE ANJO 

Sobrenome 
カタカナ:_______________________________________ 

 (Por favor, escreva todos os nomes exatamente da mesma maneira  
que está escrito em uma identificação formal,  

como uma carteira de motorista ou um passaporte) 

Endereço 

atual 

no Japão 

〒_________________ 

                                                                             

Tel:                      Fax: 
 

Informações de cada membro da casa 

 (somente aqueles que foram batizados) 
Sexo 

Data de 

Nascimento 

 

Naturalidade 

Quem é para o 
representante 

da família 
(marido, 

esposa, filho, 
filha, etc.) 

Paroquia e data 

de batismo 

Desde quando 

você pertence à 

nossa paróquia 

 

KATAKANA： 

 

NOME ： 
Nome de  

baptismo： 

O representante da familia: 

M 

F 

      /        / 

(dia)   (mês)   (ano) 

  

 

Ele mesmo/ 

Ela mesma 

Diocese de  _____________________ 

 Paróquia de   ____________________  

            /          / 
(dia)    (mês)    (ano) 

 

     /        /  

(dia)   (mês)  (ano) 

KATAKANA： 

 

NOME ： 
Nome de  

baptismo： 

 

M 

F 

      /        / 

(dia)   (mês)   (ano) 

  
 

Diocese de  _____________________ 

 Paróquia de   ____________________  

/          / 

(dia)    (mês)    (ano) 

 

     /        /  

(dia)   (mês)  (ano) 

KATAKANA： 

 

NOME ： 
Nome de  

baptismo： 

 

M 

F 

      /        / 

(dia)   (mês)   (ano) 

  
 

Diocese de  _____________________ 

 Paróquia de   ____________________  

/          / 

(dia)    (mês)    (ano) 

 

     /        /  

(dia)   (mês)  (ano) 

KATAKANA： 

 

NOME ： 
Nome de  

baptismo： 

 

 

      /        / 

(dia)   (mês)   (ano) 

  
 

Diocese de  _____________________ 

 Paróquia de   ____________________  

/          / 

(dia)    (mês)    (ano) 

 

     /        /  

(dia)   (mês)  (ano) 

KATAKANA： 

 

NOME ： 
Nome de  

baptismo： 

 

 

      /        / 

(dia)   (mês)   (ano) 

  
 

Diocese de  _____________________ 

 Paróquia de   ____________________  

            /          / 
(dia)    (mês)    (ano) 

 

     /        /  

(dia)   (mês)  (ano) 

 

 



 
REGISTRO / CENSO DOS FIÉIS DA IGREJA CATÓLICA DE ANJO 
 

 Se você pertence a nossa paróquia, por favor preencha este formulário e envie o para a igreja ou dê o pessoalmente para o pároco, para completar ou 

atualizar seus dados. 

 Se você é católico e vive em uma área próxima da nossa paroquia por mais de três meses e deseja se registrar em nossa paróquia, por favor preencha 

o formulário e envie ou traga o pessoalmente à paróquia junto com uma cópia do certificado de batismo. 

 

〒446-0072 

7-26-3 SUMIYOSHI-CHO ANJO-SHI 

KATORIKKU ANJO KYOKAI 

IGREJA CATÓLICA DE ANJO 

 

 
l. Paróquia a que pertence 

Na vida da Igreja, além da Igreja onde recebeu o Batismo, é de capital importância o conceito da Igreja que 

pertence o membro da Igreja. Para que se realize eficazmente o cuidado pastoral e seja recebido frutuosamente 

pelo (a) fiel. 

Cada fiel pertence a Igreja onde reside. Ela constitui o centro apara receber os Sacramentos, formação dos 

filhos, orientações multiformes. É lógico, a Missa e o Sacramento da Reconciliação podem ser cumpridos em 

qualquer Igreja. 

2. LIVRO DE REGISTRO DOS FIEIS 

Se alguém não tem a Igreja a que pertence, peça ao Pároco da Igreja onde reside, para ser registrado (a) nesta 

paróquia. Ao pedir o Batismo da criança ou a Primeira comunhão é aconselhável criar o registro dos pais e dos 

filhos. Os itens escritos neste livro são conservados em perfeito segredo. 

Se alguém tiver a intenção de morar no mesmo lugar por mais de três meses, este tem direito de registrar-se. 

3. QUANDO DA MUDANCA 

Quando da mudança de residência para outra localidade, transfira o seu registro para a nova paróquia do 

lugar para onde mudou. Peça ao pároco do lugar onde vive atualmente, o documento de transferência e 

apresente-o ao novo pároco. 

Ao sair do pais, não se esqueça de pedir e levar o ATESTADO DO BATISMO para apresenta-lo ao pároco do 

lugar para onde vai. 
( de „BEM-VINDOS A DIOCESE DE NAGOYA”) 


