
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  

Ministério de Musica/Grupo Coral. 

O Canto e a música são elementos muito 
importantes na celebração litúrgica. As Liturgias são 
verdadeiramente enriquecidas com o Ministério de 
Musica. O Grupo Coral Litúrgico dedica-se 
zelosamente ao louvor de Deus através do canto e 
musica, e dirige o canto da assembleia nas partes 
que a esta compete. A nossa comunidade de língua 
portuguesa tem dois coros um que serve aos 
Domingos (Português) e outro que serve aos 
Sábados (Brasileiro). Também temos um grupo 
infantil para ocasiões especiais. Se alguém tem voz 
para cantar e/ou que saiba tocar algum instrumento 
de música e gostaria de servir nas nossas liturgias, 
por favor dirigem-se aos líderes dos nossos coros e 
serão bem acolhidos. Estamos sempre precisando de 
mais membros.  
--------------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco para o Mês de 

Dezembro: Pela evangelização: Ao serviço da 

transmissão da fé 

Para que as pessoas comprometidas com o serviço 

da transmissão da fé encontrem uma linguagem 

adaptada aos nossos dias no diálogo com as culturas. 

 

PREPARAÇÃO PARA A CONSAGRAÇÃO A NOSSA 

SENHORA DE GUADALUPE EM 2019 

O nosso Bispo James ira’ consagrar a nossa Diocese 

de Metuchen a’ Nossa Senhora de Guadalupe, 

padroeira das Américas. Ele convida a participação 

de todos na quarta-feira dia 12 de dezembro na 

Catedral em Metuchen as’ 7:00 PM, para dar o inicio 

ao ano preparativo para a consagração. 

Todas as comunidades paroquiais foram convidadas 

a recitar uma oração preparada pela Diocese em 

preparação para a consagração a Nossa Senhora de 

Guadalupe. Essa oração vai ser colocada na capa de 

cada missalete para ser recitada durante a Missa de 

cada fim-de-semana durante um ano.   

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

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. Estará 
uma árvore de Natal na Igreja, ornamentada com 
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” a’ frente e tem um 
emblema (sticker) e uma fita vermelha, mas cada um 
pode levar qualquer um que quiser. Será ate o Natal.  
---------------------------------------------------------------------

RIFAS MENSAIS DO “LUCKY CALENDAR” 

A rifa mensal do Lucky Calendar-Calendário de sorte, 

esta’ a venda no escritório da paróquia. Cada uma 

rifa mensal custa $25.00, mas quem comprar 2 rifas 

recebera’ uma grátis. Os sorteios ocorrem todas as 

primeiras terças-feiras de cada mês por volta da 

1:00PM. Procuremos participar também para ajudar 

a nossa paróquia. Boa sorte a todos os participantes! 

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

 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 08 de Dezembro – 
Manuel Moreira e rezemos 
por António Costa Lucas e 
Manuel Clemente e esposa 
Silvina  
+Domingo 09 de Dezembro- 
João Maia e rezemos por 
Sandro Feiteira, Membros da 
Irmandade de Fátima e 
Armando Alves e família 
+Quarta-feira 12 de 
Dezembro- Joaquina de Jesus e esposo 
+Sábado 15 de Dezembro- João Domingues Grego e 
rezemos por Manuel Guerrinha  
+Domingo 16 de Dezembro- Armando Alves e família e 
rezemos por Maria Amelia Nunes  
------------------------------------------------------------------------ 

O livro de Missas para o ano de 2019 já esta’ aberto 
para quem quiser marcar intenções de Missas. Para 
marcar uma intenção deve marcar no escritório. Os 
nomes marcados na hora da Missa são pedidos de 
orações.  
---------------------------------------------------------------------

MODOS DE HONRAR OS NOSSOS FALECIDOS  

Algumas pessoas também gostam de honrar os seus 
entes-queridos falecidos oferecendo velas ou flores 
para a Igreja. Isto não deve fazer o lugar de oferecer 
Missas pela intenção do defunto, mas e’ uma 
maneira de honrar o falecido: Velas do sacrário -$25, 
Vela de Nossa Senhora- $25, Velas do altar-$35, as 
Oferendas (pão e vinho para serem consagrados) - 
$25, flores para o altar-$35. (velas, oferendas e flores 
serão oferecidas por uma semana). Inscrição do 
falecido na Sociedade Memorial de Defuntos todos 
as primeiras segundas-feiras de cada mês durante a 
Missa das 7:30AM: esta inscrição será oferecida 
durante um ano por 12 meses seguidos e o custo e’ 
$50.00. Se alguém estiver interessado em fazer este 
tipo de oferta para a Igreja honrando os seus 
falecidos, por favor visite o escritório.  
---------------------------------------------------------------------
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de  e 25 de Novembro 2018 
Coleta: $5,086.00 + pelo correio: $960.00 
Segunda coleta- $921.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

CINCO SÁBADOS EM HONRA À VIRGEM DE FÁTIMA   

Em 1930, a pedido de um de seus confessores, a irmã 
Lúcia dos Santos explicou que são cinco os sábados 
desta devoção porque são também cinco as 
principais ofensas cometidas contra a dignidade de 
Nossa Senhora: primeiro, as cometidas contra a Sua 
Imaculada Conceição; segundo, as contra a Sua 
virgindade; terceiro, as contra a Sua maternidade 
divina; quarto, as ofensas de quem ensina crianças a 
desprezarem e terem ódio da Virgem; e, quinto, as 
ofensas feitas a ícones de Nossa Senhora. 
Para reparar essas ofensas – que atingem a 
dignidade de certo modo infinita de Maria e a 
própria majestade de Deus – no entanto, é 
necessária a ajuda divina. Por isso Nossa Senhora 
aparece à irmã Lúcia e lhe indica o que os homens 
devem fazer para desagravar o Seu Coração: 
 
“Olha, minha filha, o Meu Coração cercado de 
espinhos que os homens ingratos a todos os 
momentos Me cravam, com blasfêmias e 
ingratidões. Tu, ao menos, vê de Me consolar e diz 
que todos aqueles que durante 5 meses, ao 1.º 
sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada 
Comunhão, rezarem um Terço e Me fizerem 15 
minutos de companhia meditando nos 15 mistérios 
do Rosário, com o fim de Me desagravar, Eu 
prometo assistir-lhes, na hora da morte, com todas 
as graças necessárias para a salvação dessas almas." 
[3]  
 
A Virgem Santíssima pede à humanidade este ato de 
desagravo pois sabe o mal que é causado no mundo 
quando se ofende o Seu Imaculado Coração. Tem 
consciência, ao mesmo tempo, do imenso bem que 
recebem as almas que prestam a devida veneração a 
Si, de tal modo que, assim como o quarto 
mandamento é acompanhado da promessa de 
longevidade – “Honra teu pai e tua mãe para que 
teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o 
Senhor, teu Deus" [5] –, a honra à Mãe de Deus, 
muito mais que a prosperidade terrena, alcança a 
salvação eterna. 
 
 
 
 



 


