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Office Hours 
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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 
 

 

O Escritório paroquial estará fechado para 
férias do dia  23 de Dezembro de 2020 a dia 
7 de Janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo da Epifania do Senhor– Ano 
B: A liturgia deste domingo celebra a 

manifestação 
de Jesus a 
todos os 
homens... Ele 
é uma "luz" 
que se 
acende na 
noite do 
mundo e atrai 
a si todos os 
povos da 
terra. 
Cumprindo o 
projecto 
libertador que 
o Pai nos 
queria 
oferecer, 
essa "luz" 
incarnou na 
nossa 

história, iluminou os caminhos dos homens, 
conduziu-os ao encontro da salvação, da vida 
definitiva. 
A primeira leitura anuncia a chegada da luz 
salvadora de Jahwéh, que transfigurará 
Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus 
povos de todo o mundo. 
No Evangelho, vemos a concretização dessa 
promessa: ao encontro de Jesus vêm os 
"magos" do oriente, representantes de todos 
os povos da terra... Atentos aos sinais da 
chegada do Messias, procuram-n'O com 
esperança até O encontrar, reconhecem n'Ele 
a "salvação de Deus" e aceitam-n'O como "o 
Senhor". A salvação rejeitada pelos habitantes 
de Jerusalém torna-se agora um dom que 
Deus oferece a todos os homens, sem 
excepção. 
A segunda leitura apresenta o projecto 
salvador de Deus como uma realidade que vai 
atingir toda a humanidade, juntando judeus e 
pagãos numa mesma comunidade de irmãos - 
a comunidade de Jesus. 
 

 

Mensagem do clero: 
Caros paroquianos 
Feliz e abençoado ano novo, 
Ao iniciarmos este 2021, todos estamos 
alimentando desejos por tempos e 
experiências melhores. O ano que acabamos 
de terminar nos desafiou e testou de várias 
maneiras. Não é um ano para esquecer, negar 
ou considerar apenas como um ano ruim ... 
em vez disso, gostaríamos de compartilhar 
com vocês uma reflexão de 12 pontos de 
coisas que aprendemos durante o ano 
passado para continuar a crescer em 2021. 
1. Provamos mais uma vez o quanto 
precisamos confiar em Deus e em seus planos 
para nós. 
2. Redescobrimos o valor do apoio à família e 
à comunidade. 
3. Aprendemos novas formas de orar, adorar e 
viver em comunhão de fé. 
4. Aprendemos a valorizar as muitas coisas 
que consideramos naturais, como respirar, 
abraçar, apertar as mãos e nos socializar. 
5. Percebemos que a distância não elimina o 
nosso sentimento de pertencer à igreja como 
família extensa. 
6. Aprendemos que precisamos manter as 
coisas simples; para não complicar as nossas 
vidas com questões sem sentido que não nos 
ajudam a crescer. 
7. Aprendemos o quanto vulneráveis somos; 
quanto precisamos nos entregar a Deus e ser 
compassivos com aqueles que estão sofrendo 
de qualquer forma durante este tempo. 
8. Como o Papa Francisco nos lembra 
constantemente, “estamos todos no mesmo 
barco, precisamos sair juntos desta situação.” 
9. Aprendemos que cuidar da nossa própria 
saúde é cuidar do bem-estar dos outros 
também. 
10. Percebemos e vimos o milagre da 
generosidade para com os necessitados. 

11. Aprendemos a valorizar e admirar os 
nossos médicos, enfermeiras e todos aqueles 
que trabalham na linha de frente. 
12. Aprendemos que o bem triunfará - que 
mesmo que a pandemia nos machuque, 
esperamos crescer por meio dessa dor 
infligida à nossa humanidade. 
Que estes 12 pontos nos ajudem a meditar 
nos tempos que estão por vir. 
Deus vos abençoe durante 2021. 
Pe. Jorge Guerra, Pe. Pablo Velasquez, Pe. 
John Baptist Panpogee & Dc. Walter 
Middleton. 
 

Intenção de oração de Janeiro do Papa: 
A fraternidade humana: Rezemos para que o 
Senhor nos dê a graça de viver em plena 
fraternidade com os irmãos e irmãs de outras 
religiões, rezando uns pelos outros, abertos a 
todos. 
 

Adoração e Rosário Primeira sexta-feira 
do mês (8 Janeiro): 09h00 - 10h30: Missa, 

Terço e Adoração 
 

Intentions 
02/01  17h30   Fr. A. Demo & Fr. A.Calandra  
03/01   18h00   For a Particular intention, For 
the lost souls, Joao Ambrosio de Gouveia, 
Jose Fernandes Barreto, Maria Correia Lima 
Barreto, Maria Fernanda Fontes Pinheiro, 
Antonio Ferreira Guedes & Josefina Pereira 
Guedes, Alfredo Cuervo 
04/01   18h00   Fr. L. Capra, Fr. V. De Lorenzi 
& Fr. A. C. de Carli cs 
05/01  18h00  Fr. A.Vico cs 
06/01  08h00  Fr. G. B. Sacchetti, Fr. A. G. 
Cerato & Fr. B. Corra cs 
07/01   08h00  Parish Intentions 
08/01   18h00  Fr. G. Cavigiolo cs 
Monthly Int. / Trintário: For the souls of Joao 
Tome de Vasconcelos & Conceicao Teixeira 
de Vasconcelos, Souls in Purgatory 
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