
Para qualquer informação 

por favor contacte o 

escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

A secretaria Humbelina 
estará no escritório da 
paróquia para atender em 
Português, nas segundas-
feiras e quartas-feiras, das 
9:00 AM-3:00 PM e sextas-
feiras das 9:00AM-2:00PM.  
--------------------------------------------------------------------- 
GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE 
Todos somos convidados a participar e fazer parte 

destes grupos! Assim poderemos continuar a ser 

uma comunidade vibrante, mostrando o que há em 

nós de melhor para oferecer com a nossa diversidade 

e costumes diferentes. Neste boletim destacaremos 

o grupo de Jovens. 

Grupo de Jovens: O nosso grupo de Jovens “Pedras 

Vivas” existe desde 1996 e aceita todos os jovens que 

receberam o Sacramento da Confirmação. Têm 

reuniões 2 vezes cada mês de Setembro a Junho. Os 

Jovens são responsáveis pela organização da liturgia 

de cada 4º Domingo de cada mês onde também 

participam nas leituras e a fazer as coletas do 

ofertório da Missa. Os Jovens participam de vários 

eventos sociais durante o ano e prestam ajuda na 

comunidade como visitar o Asilo (lar) de idosos, 

servir a comida durante festas de angariação de 

fundos para a paróquia, ajudam na programação de 

homenagem no Dia das Mães e dos Pais, fazem uma 

bonita representação durante a Quaresma na Via 

Sacra, etc. Convidamos a todos os Jovens a partir dos 

14 anos a juntarem-se ao grupo. 

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

DIRETÓRIO PAROQUIAL 

Por favor contacte o escritório paroquial se não 
quiserem o vosso nome, moradia, e número de 
telefone ou foto publicado na nossa diretoria 
paroquial. Obrigado 

TEMPO DO ADVENTO 
Este domingo 01 de Dezembro 2019 iniciamos o 
tempo litúrgico do Advento. Com o início do Advento 
começamos a nossa preparação para o Natal. 
Procuramos prepararmo-nos espiritualmente 
fazendo a Novena do Natal em grupos ou em família. 
Poderão procurar os livros na sacristia, com a Céu 
Santos ou ligar para o escritório paroquial.  
--------------------------------------------------------------------- 
ÁRVORE DE NATAL PARA OS NECESSITADOS  
O grupo do Apoio Social juntamente com o grupo do 
São Vicente de Paulo estarão a recolher ofertas de 
cartões monetários para ajudar os carentes. Estarão 
árvores de Natal na Igreja, ornamentadas de postais 
com pedidos de ofertas. Quem poder participar por 
favor retire o postal que quiser e levem ao 
supermercado que corresponde, para comprar e 
ativar o gift card (cartão monetário). Depois poderão 
depositar na caixa de ofertas ao lado da árvore 
durante a nossa Missa. Os ornamentos que 
correspondem a nossa comunidade, são marcados 
com o nome “Apoio Social” á frente e tem um 
emblema (sticker) e uma fita vermelha, mas cada um 
pode levar qualquer um que quiser. Será até o Natal.  
--------------------------------------------------------------------- 
PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS  
Na sexta-feira dia 06 de Dezembro é a primeira 
sexta-feira do mês e o nosso grupo do Apostolado 
Sagrado Coração de Jesus terá o seu encontro de 
oração às 7:30 PM. Tambem haverá a Missa em 
Português as 8:00 PM como é de costume, e a seguir 
á Missa haverá a Adoração do Santíssimo 
Sacramento. Todos estão convidados a fazer parte 
desta bonita e importante devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus que tanto nos ama! 
++Nas primeiras sextas-feiras de cada mês na nossa 
paróquia há Adoração do Santíssimo Sacramento a 
partir das 3:00PM, confissões 6-6:30PM, e a 
novena/Bênção do Santíssimo Sacramento às 
6:45PM. A Missa em Latim segue às 7:00 PM.  
Todos os primeiros sábados de cada mês haverá 
confissões às 11:15- 11:30 AM e Missa em Latim ao 
meio dia. 
--------------------------------------------------------------------- 

O resultado do ofertório se encontrará no próximo 

boletim. 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 30 de Novembro - 
José Maria Mirassol esposa 
e filho  
+Domingo 01 de Dezembro- 
João Grego e rezemos por 
Cecília Luz, António Costa 
Lucas e António Ribeiro de 
Jesus 
+Quarta-feira 04 de 
Dezembro- João Capela e 
família 
1ª Sexta-feira- Sagrado Coração de Jesus 
+Sábado 07 de Dezembro- Delmar André  
+Domingo 08 de Dezembro-Manuel Clemente e 
esposa, membros da Irmandade de Fátima e Sandro 
Feiteira  
--------------------------------------------------------------------- 
O livro de Missas para o ano de 2020 já está aberto 
para quem quiser marcar intenções de Missas. Para 
marcar uma intenção deve marcar no escritório 
para ser também publicado no boletim.  
---------------------------------------------------------------------

COOKIE WALK- VENDA DE BISCOITOS  

No Domingo dia 8 de Dezembro, 2019 a partir das 
11:00AM, haverá a venda anual de biscoitos, 
queijadas, ou pastéis caseiros no salão da Igreja. É 
uma maneira de angariar dinheiro para a paróquia e 
também temos a oportunidade de comprar muitas 
variedades de biscoitos caseiros por $8.00/lb. Quem 
puder preparar alguns dos vossos biscoitos 
preferidos poderão entrega-los no domingo dia 8 de 
Dezembro entre as 8AM-10:30AM no salão da Igreja. 
Quem puder participar por favor contacte a Eliana 
732-770-8245, AnnMarie 732-589-1576 ou Pam: 
732-921-0307 se precisar de mais informações.    
---------------------------------------------------------------------
Intenção do Papa Francisco para Dezembro: 
Universal: Para que cada país tome as medidas 
necessárias para fazer do futuro dos mais jovens 
uma prioridade, sobretudo daqueles que estão a 
sofrer. 
-------------------------------------------------------------- 
A celebração penitencial será sexta-feira dia 13 de 
Dezembro, 2019 as 6:30 PM. Estarão alguns padres 
a ouvir confissões. Para confissões em Português por 
favor procurem o Pe. Roberto.  

ADVENTO 

O Advento (do latim Adventus: "chegada", do verbo 

Advenire: "chegar a") é o primeiro tempo do Ano 

litúrgico, o qual antecede o Natal. Para os cristãos, é 

um tempo de preparação e alegria, de expectativa, 

onde os fiéis, esperando o Nascimento de Jesus 

Cristo, vivem o arrependimento e promovem a 

fraternidade e a Paz. No calendário religioso este 

tempo corresponde às quatro semanas que 

antecedem o Natal. O tempo do Advento é para toda 

a Igreja, momento de forte mergulho na liturgia e na 

mística cristã. 

 É tempo de espera e esperança, de estarmos 

atentos e vigilantes, preparando-nos alegremente 

para a vinda do Senhor, como uma noiva que se 

enfeita, se prepara para a chegada de seu noivo, seu 

amado. O Advento começa às vésperas do Domingo 

mais próximo do dia 30 de Novembro e vai até as 

primeiras vésperas do Natal de Jesus contando 

quatro domingos. 

Esse tempo possui duas características: Nas duas 

primeiras semanas, a nossa expectativa se volta para 

a segunda vinda definitiva e gloriosa de Jesus Cristo, 

Salvador e Senhor da história, no final dos tempos. 

As duas últimas semanas, dos dias 17 a 24 de 

Dezembro, visam em especial, a preparação para a 

celebração do Natal, a primeira vinda de Jesus entre 

nós. Por isto, o Tempo do Advento é um tempo de 

piedosa e alegre expectativa. 

A liturgia do Advento nos impulsiona a reviver 

alguns dos valores essenciais cristãos, como a 

alegria expectante e vigilante, a esperança, a 

pobreza, a conversão. 

--------------------------------------------------------------------- 
Coroas de Natal estão á venda estes fins-de-semana 
para quem estiver interessado. Por favor preencher 
o talão na página do boletim em Inglês.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 


