
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 nos’ de 

melhor para oferecer com a nossa diversidade e 

costumes diferentes. Neste boletim destacaremos o 

grupo de Grupo de Oração Aguas Viva.  

Grupo de Oração Agua Viva. A nossa devoção e’ ao Divino 
Espirito Santo. O nosso Carisma e’ Louvor e 
Adoração. Nossas orações são espontâneas. Aquela que 
nasce do mais íntimo de nosso coração. O Grupo de 
Oração Agua Viva, acontece todas as quartas feiras as 8:00 
PM. Primeiro assistimos a Santa Missa as 7:30, apos’ a 
Missa rezamos o Terço e ali entregamos nas mãos de 
N.Sra. tudo que trazemos em  nosso coração naquele dia, 
fazemos um grande louvor com música e orações e 
também invocamos a presença do Espirito Santo no meio 
de nós. Passando todo esse momento de entrega na 
presença do Pai, Filho e Espirito Santo, fazemos um 
momento com a palavra, pegando numa passagem 
Bíblica, (estudada antes em casa) e ali fazemos uma 
pequena interpretação da mesma. Terminamos com um 
canto final, orações de agradecimento, e o abraço da paz. 
Toda terceira quarta-feira do mês damos lugar a adoração 
do Santíssimo. Também sempre recebemos pregadores 
vindo de outras comunidades, especialmente do Brasil. 
--------------------------------------------------------------------- 
Epifania do Senhor: "Depois de ouvirem o rei, eles 
seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no 
oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre 
o lugar onde estava o menino. 
Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. 
Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua 
mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus 
tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra.” 
(Mateus 2, 9-11) 

OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO! 
O nosso Apostolado de língua Portuguesa e’ 
abençoado com um bom número de pessoas que 
dedicam tempo valioso a ajudar em várias funções 
ou ministérios da nossa paróquia. A todos os 
coordenadores de cada ministério e a todos os seus 
membros, o nosso muito obrigado e que Deus vos 
recompense abundantemente pela vossa dedicação!  
Continuamos contando com a vossa ajuda e desde já 
convidamos mais pessoas de boa vontade, para 
juntarem-se a este grupo maravilhoso de pessoas 
dedicadas que trabalham tao generosamente na 
Vinha do Senhor. Assim poderemos continuar com as 
nossas bonitas tradições e liturgias em Português.   
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como 
para o Senhor, e não para os homens,  
Colossenses 3:23 
--------------------------------------------------------------------- 
RIFAS DO “LUCKY CALENDAR”  
Este ano mais uma vez estamos oferecendo uma 
promoção especial: quando comprar dois 
calendários de rifas por US $50.00 você receberá um 
grátis para mais possibilidades de ganhar. Este é um 
dos métodos maiores e práticos de angariar fundos 
para ajudar nas despesas da nossa paróquia. Se cada 
família registada na paróquia participasse, esta 
angariação de fundos se tornaria um sucesso. Se 
alguém precisar de comprar mais por favor ligue para 
o escritório. Por favor considere participar mesmo 
que compre só uma rifa por $25.00. 
--------------------------------------------------------------------- 
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 contrario, os envelopes de ofertório e toda a 
correspondência volta para o escritório e isso resulta 
em novos gastos para a paróquia. Obrigado! 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 22 e 23 de Dezembro 2018 
Coleta: $5,385.00 + pelo correio: $.00 
Coleta de Natal: 24 e 25 de Dezembro 
Ofertório: $11,318.00 
+Pelo Correio: $1,657.00 - ate’ ao presente 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 29 de Dezembro 
Artur Dantas e esposa 
+Domingo 30 de Dezembro- 
Anthony Pereira e rezemos 
por Armando Alves e família 
e por Manuel Guerrinha  
+Quarta-feira 02 de Janeiro- 
Fernando Clemente 
1ª Sexta-feira- Sagrado 
Coração de Jesus 
+Sábado 05 de Janeiro- João 
Capela e família   
+Domingo 06 de Janeiro- Arminda Graciosa e rezemos 
por António Costa Lucas 
------------------------------------------------------------------- 

CATEQUESE 
Não haverá catequese a partir do dia 22 de 
Dezembro, 2018. As aulas de catequese 
recomeçarão no dia 5 de Janeiro, 2019 nos horários 
de costume. Desejamos a todos os alunos e suas 
famílias um Feliz Natal e Ano Novo.  
--------------------------------------------------------------------- 
ENVELOPES DE OFERTORIO 
Queremos lembrar que os envelopes de ofertório 
deverão ser usados para podermos comprovar que 
frequentam a Missa e que são membros ativos da 
Igreja.  
Se ainda não recebem envelopes de ofertório pelo 
correio talvez seja por causa de não estarem 
registrados ou não termos o vosso endereço correto.  
---------------------------------------------------------------------

A nossa paróquia esta’ precisando de andaimes 

para podermos colocar os candelabros no teto da 

Igreja. Se houver alguém que saiba onde 

poderíamos obter um andaime, por favor ligue para 

o escritório paroquial ou fale com o Pe. Damião.  

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

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 

Janeiro: Os jovens na escola de Maria 

Pelos jovens, especialmente os da América Latina, 

para que, seguindo o exemplo de Maria, 

respondam ao chamado do Senhor para comunicar 

ao mundo a alegria do Evangelho. 

 

 

AGRADECIMENTO 
Agradecemos a todos os Jovens e crianças pela sua 
participação nas celebrações litúrgicas de Natal. A 
nossa Missa se tornou ainda mais especial com a 
presença e talento deles. Estão todos de parabéns 
pelo bonito trabalho.  
Um agradecimento especial aos catequistas e 
membros do Ministério de Musica que os 
prepararam. Parabéns a todos e que Deus vos 
abençoe!  
---------------------------------------------------------------------  

OS REIS MAGOS 
 
Os reis magos são personagens citados somente por 
Mateus (2,1-12), que visitam o menino Jesus, 
trazendo para eles presentes: ouro, incenso e mirra. 
O evangelista não diz quem são e nem o número, 
mas a tradição retém que eram 3 e deu a eles os 
nomes de Melquior, Baltasar e Gaspar. 
Os três reis são chamados de “Magos” não porque 
fossem expertos na magia, mas porque tinham 
grande conhecimento da astrologia. De fato, entres 
os persas, se dizia “Mago” aqueles que os judeus 
chamavam “escribas”, os gregos “filósofos” e os 
latinos “sábios”. 
Os presentes que os magos trazem para o Menino 
têm um rico significado simbólico. O ouro é o metal 
precioso por excelência e simboliza a regalidade. O 
incenso, um perfume que se queima, é usado 
durante as celebrações rituais e venerações 
religiosas e é o símbolo da divindade. A mirra vem de 
uma planta medicinal que, misturada com óleo, era 
usada para fins medicinais, cosmédicos e religiosos e 
também para embalsamar os corpos, simbolizando o 
futuro sofrimento redentor de Cristo. 
Não conhecemos a história sucessiva desses 
personagens. Isso, do ponto de vista de alguns 
estudiosos, se justifica com fato que não estamos 
diante de um fato histórico. De qualquer forma, na 
Alemanha, em Colônia, encontramos uma basílica 
com urnas onde teriam sido sepultados os reis 
magos. Essas relíquias estavam na Itália e no século 
XII foram levadas para a Alemanha. 
 
 
 
 
 

http://www.abiblia.org/bibliaonline.php?abrev=Mt&cap=2&ver_inicio=1&ver_fim=12


 

 


