
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 

Ministros de Hospitalidade (Acolhida). 

O Ministério da Acolhida é um serviço da Igreja que se 
destina a receber bem e ir ao encontro dos irmãos; tem 
por objetivo integrar as pessoas à celebração da Santa 
Missa, na comunidade, na paróquia, na diocese, de modo 
que elas se tornem membros ativos do povo de Deus. 
Alguns dos deveres praticos do Ministro de Hospitalidade 
são de acolher os paroquianos, escolher pessoas para 
apresentarem o ofertorio, manterem vigilancia durante a 
Comunhao para ver se há alguem que precise de ajuda, 
distribuir boletins, folhetos, etc., limpando a Igreja depois 
da Missa. Alem das funcoes praticas,   a função do 
acolhedor, que deveria ser de todos nós, vem de encontro 
com o pedido que o Papa Francisco sempre nos faz: a 
sermos os braços abertos da Igreja, recebendo a todos. “O 
grande papel do acolhedor é de se fazer Jesus nos 
momentos que precisam, é ser amor”. Estamos sempre 
precisando de mais Acolhedores e este Ministerio esta’ 
aberto a todos os Confirmados na Fe’, paroquianos 
praticantes, homem, mulher, adolescentes maduros. Se 
estiver interessado a servir a Igreja dentro deste muito 
valioso Ministerio, por favor ligue para o escritorio da 
paroquia ou dirija-se ao Padre ou a qualquer Ministro de 
Hospitalidade.  

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

CONFISSÕES EM PREPARAÇÃO PARA O NATAL 
No domingo dia 16 de Dezembro, 2018 vários 
padres estarão disponíveis para ouvir Confissões 
em Inglês as’ 7:00PM em preparação para o Natal. 
Para Confissões em Português por favor procure o 
Padre Roberto antes ou depois das nossas Missas 
em Português.  
-------------------------------------------------------------------- 
Na próxima quarta-feira dia 19 não haverá Missa 
as’ 7:30 PM devido a ausência do Pe. Roberto. A 
Intenção dessa Missa foi mudada para quarta-feira 
dia 26 de Dezembro.  

--------------------------------------------------------------------- 
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! 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de  08  e 09 de Novembro 2018 
Coleta: $5,097.00 + pelo correio: $636.00 
Segunda coleta (Imaculada Conceicao)- $1,436.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 
 
 



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 15 de Dezembro – 
João Domingues Grego e 
rezemos por Manuel 
Guerrinha, Maria Arcelina 
das Neves e António da Silva 
Maltez 
+Domingo 16 de Dezembro- 
Armando Alves e família e 
rezemos por Maria Amelia 
Nunes  
+Quarta-feira 19 de 
Dezembro- NÃO HAVERA MISSA  
+Sábado 22 de Dezembro- Alberto Ferro e esposa 
+Domingo 23 de Dezembro- João Capela e rezemos por 
Manuel Martins e Armando Alves e família  
------------------------------------------------------------------------ 

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.  
--------------------------------------------------------------------- 
UMA REFLEXÃO SOBRE O TEMPO DO ADVENTO 
 
O advento é o tempo onde nos preparamos para 
receber a vida do Deus feito homem, é tempo de 
reflexão, qual o caminho que você tem preparado 
para sua casa? Os caminhos dos estudos, 
vestibulares, das pessoas perfeitas e bem-
sucedidas? Não estou dizendo que tudo isso seja 
desprezível, o problema é que a fé normalmente fica 
a margem de tudo isso. Pegue a sua fé, mesmo que 
pequena, e acenda a chama da sua casa. Comece 
com um pequeno presépio, quem sabe um terço ou 
uma novena em família. Não se preocupe tanto com 
o tempo que o peru precisa ficar no forno ou com a 
hora de acender a churrasqueira, mas com o horário 
da missa de Natal, onde a família é direcionada para 
o essencial, busque uma boa confissão, perdoe, 
ame.  “Como um pequeno fogo pode incendiar uma 
floresta, assim o testemunho fiel de alguns pode 
espalhar a força purificadora e transformadora do 
amor de Deus.” Bento XVI 
 
 

 
 
 

O MISTERIOSO MANTO DA VIRGEM DE GUADALUPE, 
NO MÉXICO 

No dia 7 de maio de 1979 o prof. Phillip Serna Callahan, 
biofísico da Universidade da Flórida, junto com 
especialistas da NASA, analisaram a imagem. Eles queriam 
saber se a imagem é uma fotografia. Para a surpresa da 
equipe, a imagem não era uma fotografia, pois não há 
impressão no tecido. Eles tiraram mais de 40 imagens em 
infravermelho para verificar mais a fundo a pintura. 
Constataram que a imagem não está colada ao manto, 
mas se encontra 3 décimos de milímetro distante da tilma. 
Verificaram também que, ao aproximar os olhos a menos 
de 10 cm da tilma, não se vê a imagem ou as cores dela, 
mas só as fibras do manto. 
Talvez o que mais intriga os cientistas sobre o manto de 
Nossa Senhora de Guadalupe são os olhos dela. Em 1929 
o fotógrafo Alfonso Marcué Gonzalez descobriu uma 
figura minúscula no olho direito, desde então não cessam 
de aparecer as surpresas. 
Os olhos da imagem são muito pequenos e as pupilas 
deles, naturalmente são ainda menores. Nessa superfície 
de apenas 8 milímetros de diâmetro aparecem nada 
menos de 13 figuras! 
José Aste Tonsmann, engenheiro de sistemas da 
Universidade de Cornell e especialista da IBM no 
processamento digital de imagens, dá três motivos pelos 
quais essas imagens não podem ser obra humana: 
1. Porque elas não são visíveis para o olho humano, salvo 
a figura maior, de um espanhol. Ninguém poderia pintar 
silhuetas tão pequenas; 
2. Não se consegue averiguar quais materiais foram 
utilizados para formar as figuras. A imagem da Virgem não 
está pintada e ninguém sabe como foi estampada no 
manto de Juan Diego; 
3. As treze figuras se repetem nos dois olhos. E o tamanho 
de cada uma delas depende da distância do personagem 
em relação ao olho esquerdo ou direito da Virgem. 
Esse engenheiro ficou seriamente comovido ao descobrir 
que, assim como os olhos da Virgem refletem as pessoas 
diante dela, os olhos de uma das figuras refletidas, a do 
bispo Zumárraga, refletem por sua vez a figura do índio 
Juan Diego abrindo sua tilma e mostrando a imagem da 
Virgem. Este fenômeno só é possível em olhos de pessoas 
vivas. 
Qual o tamanho desta imagem? Um quarto de mícron, ou 
seja, um milímetro dividido em quatro milhões de vezes. 
Quem poderia pintar uma figura de tamanho tão 
microscópico? Mais ainda, no século XVI. 
 
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nos’!   

 
 



 
 


