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Office Hours 
Monday to Friday, 08h30-13h00. 
 

MASS TIMES 
Monday              18h00 English 
Tuesday           09h00 Portuguese 
                           18h00 English 
Wednesday        08h00 English 
Thursday            08h00 English 
Friday                 18h00 English 
Saturday           17h30 English  
                           19h00 Portuguese 
Sunday           08h00 Portuguese 
                           10h00 English 
                           14h00 Sotho/Zulu 

 

Intentions 
17/10 17h30 Abel Fernandes Belo RIP, Thomas & Beryl 
Middleton RIP, Fr. F. L. Merlo cs 
18/10  18h00 Joao Ambrosio de Gouveia and deceased 
family 
19/10   18h00 Bro. B. Celoria cs  
20/10   18h00 Fr. F. Elena & Cl. G. F. Vieceli cs 
21/10   08h00 Fr. B. Morotti cs 
22/10   08h00 Agostinho & Antonia Coutinho 
23/10   18h00 Francisca Guerra RIP, Fr. G. Bergia cs 
Monthly Int. / Trintário:  
 
 
 
 
 
 
 

XXIX Domingo – Ano A:  

 

 
Reza do Terço em outubro: Estaremos 
rezando o Rosário diariamente durante o mês de 
outubro às 16h00 em português e 17h00 em inglês 
pela Gruta. Todos bem-vindos para participar. 
 

Reza do Terço aos sábados às 15h na 
Gruta: 24 de outubro: Nigeriano, 31 de outubro: 
Jovens, 7 de novembro Malauianos, 14 de 
novembro: RENEW, 21 de novembro 
Proclamadores, 28 de novembro francês, 5 de 
dezembro SPRED 
 

Imagem de Nossa Senhora: Se você gostaria 
de levar a imagem de Nossa Senhora para casa 
por uma semana, entre em contato com a Zaira no 
060 966 3689. 
 

Procissão de Nossa Senhora de Fátima: Um 
grande obrigado a todos que nos ajudaram na 
Procissão deste ano, às senhoras das flores, aos 
doadores de flores e a todos os que 
compareceram. 
 

Retomada dos grupos paroquiais: 
Gostaríamos de informar a todos que alguns dos 
nossos grupos começaram a retomar as suas 
reuniões. O Grupo de Oração Carismático abrirá 
no dia 22 de outubro  com missa às 20h00. Entre 
em contato com os lideres para mais detalhes. 
 

Caixas de coleta: Caixas foram colocadas na 

entrada da igreja para as colheitas deacordo com 
os regulamentos para Covid-19. Pedimos que 
vocês coloquem as doações para a igreja nessas 
caixas. Obrigado pela vossa compreensão. 
 

2 de novembro Explicação do Dia dos 
Mortos e da 
Lista Piedosa: 
Origens- Desde 
os primórdios os 
cristãos rezavam 
pelos seus 
falecidos. Sabe-se 
que desde o 
Século II, cristãos 
visitavam os 

túmulos dos mártires para rezarem pelos falecidos. 
No século V, a Igreja já destinava um dia do ano 
para se fazer orações por todos os falecidos, 
principalmente por aqueles que não eram 
lembrados nem recebiam orações de ninguém. 
Sabe-se que em 998, Santo Odilon, abade de 
Cluny, pedia que os monges rezassem pelos 
falecidos. Um pouco mais tarde, a partir do século 
XI, o Papa Silvestre II (1009), o Papa João XVII 
(1009) e o Papa Leão IX (1015) motivaram toda a 
comunidade cristã a dedicar um dia de oração ao 
ano por todos os mortos. 
2 de novembro - No ano 1331 esse dia anual de 
orações pelos mortos foi incluído definitivamente 
no calendário litúrgico, passando a ser 
comemorado no dia 2 de novembro. Isso porque 
no dia 1 de novembro celebra-se a Festa de Todos 
os Santos. Em 1915, por causa da mortandade 
causada pela I Guerra Mundial, o papa Bento XV 
emitiu um decreto para que os padres de todo o 
mundo rezassem três missas no dia 2 de 
novembro, na intenção de Todos os Fiéis (isto é, 
cristãos) mortos. 
Passagens bíblicas - A doutrina católica se 
baseia em algumas passagens bíblicas que 
fundamentam a necessidade da oração pelos 
falecidos. Essas passagens são as seguintes: no 
Antigo Testamento: Tobias 12,12; Jó 1,18-20 e II 
Macabeus 12,43-46. No Novo Testamento: Mt 
12,32. Além desses textos bíblicos, a Igreja se 
apoia numa Tradição de quase dois mil anos. 
Almas do purgatório - Após celebrar o dia de 
todos os santos, temos o dia de finados, quando a 
igreja reza por todos os fiéis falecidos que já se 
salvaram, mas ainda não estão na glória celestial e 
sim, no purgatório. Em todos os outros 364 dias do 
ano, pedimos a intercessão dos santos que estão 
na glória de Deus, no céu. No dia 2 de novembro, 

fazemos o inverso: somos nós que pedimos a 
Deus pelas almas dos fiéis, nossos irmãos, que 
estão no purgatório. E nossas orações, se feitas 
com fervor e amor por nossos irmãos falecidos, 
podem abreviar os sofrimentos que eles vivem 
estando ainda no purgatório. Por isso é tão 
importante participarmos da santa missa e 
elevarmos nossas orações a Deus por todas as 
almas do purgatório. Elas precisam das nossas 
orações e nós podemos aliviá-las. 
Indulgências - Por causa da grande importância 
de se rezar pelos mortos, a Igreja oferece 
indulgências, ou seja, o alívio das penas por causa 
de nossos pecados, por ocasião do dia de finados. 
Para recebermos esta indulgência, é preciso que 
procuremos o sacramento da confissão, que 
comunguemos, que rezemos pelos mortos na 
semana que antecede o dia de finados e que 
participemos da santa missa no dia de finados, 
oferecendo-a pelos fiéis falecidos. 
Oração por todos os falecidos - “Ó Deus, que 
pela morte e Ressurreição de vosso Filho Jesus 
Cristo nos revelastes o enigma da morte, 
acalmastes nossas angústias e fizestes florescer a 
semente da eternidade que vós mesmo plantastes 
em nós: Concedei aos vossos filhos e filhas já 
falecidos a paz definitiva da vossa presença. 
Enxugai as lágrimas dos nossos olhos e dai-nos a 
todos a alegria da esperança na Ressurreição 
prometida. Isto vos pedimos, por Jesus Cristo 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Que 
todos aqueles que buscaram o Senhor com o 
coração sincero e que morreram na esperança da 
Ressurreição descansem em paz. Amém.” 
Na nossa igreja oramos pelos fiéis defuntos 
durante todo o mês de novembro. Colocamos 
envelopes na entrada da igreja para que você 
escreva os nomes dos seus falecidos e coloque a 
sua doação dentro. Em seguida, coloque o 
envelope na caixa fornecida no altar da igreja. 
 

Marcação para a Missa: Para reservar, por 

favor, entre em contato com a Vera no celular da 
Paróquia no 0796044346 via Whatsapp ou e-mail. 
Todas as reservas devem ser feitas entre segundas 
e quintas das 08h30 às 13h00. Para a sua reserva, 
forneça os seguintes dados: Nome e Apelido, 
Número de telefone e idade. 
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