
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. 
---------------------------------------------------------------- 
AGRADECIMENTO: Agradecemos a todos os que 
ofereceram cartões monetários ou comida aos 
grupos de Apoio Social e ao grupo de São Vicente 
de Paulo para oferecer aos mais necessitados. 
Que Deus abençoe a todos!  
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, 
como para o Senhor, e não para os homens. 
Colossenses 3:23. 
---------------------------------------------------------------- 
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! 

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

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. 

MISSA DE CEIA, VIGÍLIA DE NATAL 
A nossa Missa do dia de Ceia em Português, na 
segunda-feira dia 24 de Dezembro, será 
celebrada a’ 6:00PM. Procuremos agradecer e 
presentear o Menino Jesus com a nossa 
participação na Santa Missa antes de 
começarmos com os nossos festejos em família. 
---------------------------------------------------------------- 

ESQUEMA DE MISSAS PARA O NATAL E ANO 
NOVO 

Dia de Ceia, Segunda-feira, 24 de Dezembro  
4:00 p.m. Missa (Inglês)  
6:00 PM- Missa de Ceia em Português  
10:00 p.m. Cânticos e Missa (Inglês) 
 
Natal- Domingo 25 de Dezembro   
8:30 a.m. Inglês 
10:00 a.m. Inglês    
11:30 a.m. - Missa em Português  
 
Dia de Ano Novo- Solenidade de Maria, Santa 
Mãe de Deus  
Missa da Vigília- Segunda-feira 31 de Dezembro, 
2018- 5:00 PM em Inglês  
Terça-feira 01 de Janeiro, 2019 
9:00 a.m. Missa em Inglês     
11:30 a.m.- Missa em Português 
---------------------------------------------------------------- 
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.   
---------------------------------------------------------------- 
A equipe do escritório paroquial juntamente 
com o Pároco deseja a todos um Natal muito 
feliz! Que o Menino Jesus abençoe a todos!  
O escritório da paróquia estará aberto ate’ ao 
meio dia no dia de Ceia e estará fechado no dia 
25 e 26 de Dezembro.  



INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 22 de Dezembro – 
Alberto Ferro e esposa e 
rezemos por Manuel e Maria 
da Silva, Michael Valentina e 
Pavlo Tzortzato 
+Domingo 23 de Dezembro- 
João Capela e rezemos por 
Maria Arlinda Silva, Paulo 
Salvador, Manuel Martins e 
Armando Alves e família  
+Quarta-feira 26 de 
Dezembro- João Grego e José Zargo  
+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  
------------------------------------------------------------------- 

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.  
---------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de  15  e 16 de Dezembro 2018 
Coleta: $5,330.00 + pelo correio: $730.00 
Muito obrigado a todos pela vossa 
generosidade e sacrifício! 
---------------------------------------------------------------- 
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. 
 

NATAL PORTUGUÊS 

No Natal português coexistem várias tradições, 
histórias e costumes em simultâneo. Cada família 

tem as suas e vão-se adaptando com a evolução 

da família e passagem dos anos. Vejamos o ritual 

das prendas por exemplo. 
Há famílias onde a tradição é esperar pela meia-

noite do dia 24 para abrir as prendas. Até lá as 

prendas vão-se amontoando debaixo da árvore de 
Natal ou aparecem magicamente graças ao Pai 

Natal. Noutras famílias, espera-se pela manhã de 

dia 25 para abrir os presentes que o menino Jesus 
trouxe e deixou no sapato que cada um deixou 

durante a noite na chaminé ou lareira. 

Se noutros países o foco das decorações de Natal 

são as luzes e os enfeites coloridos, em Portugal 
o presépio é a peça central. Vêem-se presépios de 

todos os tamanhos e feitios e por todo o lado. É 

comum haver presépios em tamanho real (ou 
maiores) nas ruas e representações ao vivo da 

cena da natividade nas escolas. 

Mais ou menos moderno, não há casa portuguesa 
que não tenha um presépio. 

Tradicionalmente as peças vão sendo herdadas e 

a montagem do presépio é uma tarefa familiar 

realizada com dedicação. O musgo quer-se 
verdadeiro e quanto mais pormenorizada a cena, 

melhor. 

Em Portugal é na véspera, no dia 24, que se 
começa a festejar o Natal. Antes ou depois da 

missa do galo (conforme a família), manda a 

tradição que na noite da véspera de Natal, na 

consoada, se junte a família toda e o prato da ceia 
de Natal portuguesa seja o bacalhau cozido com 

couve ou grelos. Nas regiões mais a Norte o polvo 

cozido é também um prato de consoada e nas 
regiões mais a sul, o galo também marca 

presença. 

No dia 25 a família volta a reunir-se à volta da 
mesa e os pratos típicos incluem o cabrito ou peru 

assado e a tradicional roupa velha: o bacalhau, 

batatas e couves que sobraram da noite anterior 

salteados em bastante azeite e alho. 
E não podem faltar os doces! São as filhoses, 

rabanadas, coscorões, Bolo-rei, arroz doce, 

pudim, chocolates, aletria, sonhos, broas, 
lampreia de ovos, tronco de Natal e azevias. 

 

 
 

 



 


