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Caros paroquianos, 
 

Feliz Natal e paz para você e todos os seus entes queridos!  Jovens e velhos igualmente 
desenvolvem listas de desejos para o Natal.  A criança que existe em todos nós, sonha o que mais 
desejamos e a alegria da expectativa envolve a nossa imaginação. 

 
Este ano, meus sonhos para a Santa Infância desenvolveram-se na lista a seguir:  Eu confio que 

Deus o Pai nos concederá estes dons, bem como peço a todos que rezem comigo para isso: 
 
1) Mais crianças maravilhosas na nossa escola primária Católica 
2) Bênçãos sobre o trabalho do nosso Conselho Pastoral Paroquial a partir de Janeiro de 2017 
3) Mais unidade em nossa família paroquial e em nossas famílias particulares. 
4) Um aumento na frequência as missas de Domingo e nas contribuições de tempo, talento e 

financas, para que possamos atingir as necessidades da nossa missão. 
 

Muitas bênçãos vieram em nosso caminho em 2016 e eu tenho grande esperança para nossa 
família paroquial e escolar ao olhar para 2017.  As palavras do profeta Isaías (Is 9:1-6), da primeira leitura 
da missa da noite de véspera de Natal, falam ao meu coração de forma especial este ano: 

 
"O povo que andava nas Trevas viu uma grande luz; Você os trouxe alegria abundante e 
grande júbilo ... Porque uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado; soberania 
repousa sobre seus ombros." 
 
Jesus tem o poder de nos trazer bênçãos de "alegria abundante e grande júbilo" – se ficarmos 

focados Nele.  Assim como aqueles "que andavam nas trevas" – Olharam para a "grande luz", Ele está 
ansioso para o recebermos na Sagrada Eucaristia e vibrante vida sacramental da Igreja.  Ele está nos olhando 
pelos olhos dos nossos filhos, cônjuge e vizinhos.  Ele está chegando ate nós nos pobres e nos imigrantes 
procurando uma vida melhor, como Ele está nos ricos que procuram viver em solidariedade com os pobres. 
 

Fr. Brendon e eu temos visto continuamente Jesus abençoando-nos através de todos vocês durante 
estes últimos 18 meses.  Obrigado por seu apoio maravilhoso.  Finalmente, junto com sua doação anual de 
Natal, mais uma vez pedimos que se você ainda não fez isso, por favor, ajude-nos a atualizar nossos 
registros preenchendo o melhor possível o formulário anexo. 
 

Com todos os nossos diáconos, religiosos e pessoal da nossa paróquia, escola, loja de artigos 
religiosos e cemitério de Sao Michael, desejamos-lhe bênçãos abundantes neste Natal e durante todo o ano! 

 
Na paz de Cristo, 
 
 
 
 
Padre Andy Gehringer                                                                  Padre Brendon Laroche 


