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VARINA ALUMINIUM INC.
Fabricamos.coberturas.Marquises.Varandas em fibra de vidro.
Escadas de todo o genero.e os modernos degraus em alumínio e 100%
antiderapantes.para renovação exterior da sua casa.contato
Varina Aluminium o mais antigo da comunidade portuguesa
nesta indústria em Montreal.

6327, Clark, Mtl

www.aluminiumvarina.com
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Plaza Volare CROWNE-PLAZA 6600, Côte-de-Liesse, St-Laurent

514 735-5150

Plaza Antique 6086, Sherbrooke Est, Montréal ............................. 514 255-2922
Embassy Plaza 1003, Curé-Labelle, Laval ....................................... 450 781-0606
Plaza Centre-Ville 777, Robert-Bourassa, Montréal ............................ 514 879-0718

www.plazapmg.com

Le Challenger 2525, Des Nation, St-Laurent ................................. 514 337-7160
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Plaza Universel 5000, Sherbrooke Est, Montréal ............................. 514 259-2907
La Bullerie 2007, ch. Principale, St-Joseph-du-Lac ................... 450 472-2722
Plaza Rive-Sud 500, ave. Du Golf, La Prairie .................................. 514 877-5525
Plaza Vogue 4371, Grandes-Prairies, St-Léonard ....................... 514 329-9009
Plaza du Parc 2190, Rue de la Province, Longueuil ...................... 450 679-2870
Plaza Le Rizz 6630, rue Jarry Est, St-Léonard .............................. 514 326-2700
Plaza Boucherville 1550, De Montarville, Boucherville........................ 450 857-3336
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CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES

www.dignitequebec.com
4525, ch. de la Côte-des-Neiges 514 342-8000

Un centre multifonctionnel et un lieu d’aide empreint de chaleur humaine
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«0 importante não é o quanto recebeu,
... é o que resta seu!»
Emanuel Linhares
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Chantre :
Choral Portuga

BOLETIM PAROQUIAL

514 374-9944

Flavio Rato poste 299
gaudreauassurances.com

Communauté Chrétienne Saint-Ambroise
1215, rue Beaubien Est, Mtl (Qc) H2S 1T8 Tél.: 514 271-6511 • Tél./Fax: 514 271-8515

AGE AZORES

rações Mecânicas
-Chapa e Pintura

dière, Mtl 514 276-0242
n, Mtl
514 761-2764
os Salsa • George Salsa

Curé: P. Eudes Samba
Tel. 514 271-8515
Vicaire: P. Gilbert Julien
Tel. 514 774-2305
Vicaire: P. Carlos José Santos Dias
Tel. 514 271-5532

e V. Lajeunesse
dour inc.

Secrétariat
Tel. 514 271-6511

272-8233
272-3345

Secrétaire :
Mme Solène Boisard

6461, Christophe-Colomb

514 362-1300

se, St-Laurent 514 735-5150
....................... 514 255-2922
....................... 450 781-0606
....................... 514 879-0718
....................... 514 337-7160
....................... 514 259-2907
ac ................... 450 472-2722
....................... 514 877-5525
....................... 514 329-9009
...................... 450 679-2870
....................... 514 326-2700

....................... 450 857-3336

DES-NEIGES
c.com
514 342-8000

haleur humaine

Semainier et Feuillet paroissial - Téléphone: 514 273-7008 - sans frais: 1 888 838-7008- • Encourageons nos annonceurs

00%

0068

C.

Horaire du bureau :
du mardi au jeudi, de 11h00 à 16h00
Organistes portugais :
Mme Filomena Amorim
et M. François Vallière

Chantre :
Choral Portugais de St-Ambroise

DOMINGO DA EPIFANIA – ANO A - B – C (08-01-2023)
No Natal o Deus-Menino Se esconde numa gruta e só Se revela aos
humildes pastores. Hoje celebramos a grande manifestação do Senhor como Deus e Rei
de todos os povos. Esta festa revela-nos três coisas:
- O aspecto glorioso e divino do mistério do nascimento de Jesus.
- A salvação é destinada a todas as gentes e não só ao povo judeu.
- E a missão da Igreja no nosso tempo.
Cada cristão deve manifestar a todos, através duma vida
autêntica, a pessoa de Cristo e a salvação que Ele nos trouxe.
CÂNTICO DE ENTRADA
Levanta-te, Jerusalém! Eis a tua luz:
a glória do Senhor se levanta sobre ti .
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, * porque Ele fez maravilhas.
A sua mão direita deu-lhe a vitória * Ela proveio do Seu Santo braço
2 - Os confins da terra foram testemunha * da obra de salvação ao nosso Deus.
Aclame o Senhor a terra inteira * exulte em gritos d’ alegria.
SENHOR TENDE PIEDADE DE NÓS: é cantado
GLORIA:
Glória, cantem os anjos a Deus um hino. / Glória, cantem os homens ao Deus
Menino.
Glória, cantem os anjos a Deus um hino. / Glória, cantemos todos ao Deus Menino.
1 - Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso: / Nós Vos louvamos, nós Vos
bendizemos,
nós Vosadoramos, nós Vos glorificamos, / nós Vos damos graças por vossa imensa
glória.
2 - Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, / Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus
Pai:
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. / Vós que tirais o pecado do
mundo,
acolhei a nossa súplica; / Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
3 - Só Vós sois o Santo; só Vós, o Senhor, / só Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo,
com o Espirito Santo, na glória de Deus Pai. Amen.
Leitura do Livro de Isaías
Is.60,1-6
Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha para ti a glória do
Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas, sobre ti levanta-Se o
Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da
tua aurora. Olha ao redor e vê: todos se reúnem a vêm ao teu encontro; os teus filhos vão
chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vires ficarás radiante,
palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as
riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários de Madiã e
Efá. Virão todos os de Sabá; hão-de trazer ouro e incenso e proclamarão as glórias do
Senhor.
Palavra do Senhor. Todos: Graças a Deus.
SALMO 71 (Liv. Sl. Pg. 36):
Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra.
Todos: Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra.
Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar / e a Vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o Vosso povo com justiça / e os Vossos pobres com equidade.

Refrão

Florescerá a justiça nos Seus dias / e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar, / do grande rio até aos confins da terra.

Refrão

Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes, / os reis da Arábia e de Sabá trarão suas
ofertas.
Prostrar-se-ão diante d’Ele todos os reis, / todos os povos O hão-de servir.
Refrão
Socorrerá o pobre que pede auxílio / e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres / e defenderá a vida dos oprimidos.

Refrão

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Ef.3,2-3ª5-6
Irmãos: Certamente já ouvistes falar da graça que Deus me confiou a vosso favor: por
uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele
não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado pelo Espírito
Santo aos seus santos apóstolos e profetas: os gentios recebem a mesma herança que os
judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa, em Cristo Jesus,
por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Todos: Graças a Deus.
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: à escolha
Vimos a Sua estrela no Oriente
e viemos adorar o Senhor
+Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Mt.2,1-12
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a
Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. «Onde está – perguntaram eles – o rei dos
judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». Ao
ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia
nascer o Messias. Eles responderam: «Em Belém da Judeia, porque assim está escrito
pelo profeta: ‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as
principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, meu
povo’». Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pediu-lhes informações
precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e
disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e, quando O
encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-se a
caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre
o lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na
casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O.
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E,
avisados em sonhos para não voltarem á presença de Herodes, regressaram à sua terra por
outro caminho.
Palavra da Salvação. Todos: Glória a Vós, Senhor.
CÂNTICO DO OFERTÓRIO (AKATHISTOS)
Vendo o seu Criador, os Magos da Caldeia
No regaço da Virgem os Senhor adoram!
Em seu aspecto humano Lhe oferecem prendas
E cantam de alegria à Bem- aventurada!
AVE, MARIA Mãe da estrela que não tem ocaso!
Aurora do dia de espiritual claridade!
Por quem foi extinto o clarão infernal!
Luz que nos revelas o mistério da Trindade!
AVE, MARIA Expulsaste do seu reino o tirano dos homens!
Ostensório de Cristo Senhor, o Amigo dos homens!
Tu nos libertaste dos cultos do paganismo!
Tu nos libertaste das nossas vãs acçöes!
AVE, MARIA Tu fizeste desaparecer a adoração do fogo!
Tu em nos apaziguaste o fogo das paixões!
Guia que nos orienta para a sabedoria de Deus!
Exultante alegria de toda a humanidade!
SALVE, SALVE, SALVE, ESPOSA
IMACULADA!
Arautos do Senhor, cumprindo as profecias,

Regressaram os Magos para Babilonia:
Anunciaram Cristo a todas as nações,
Apenas não cantando Herodes o Tirano:
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA!
SANCTUS: Hosana! Hosana! Hosana! No alto dos céus. (bis)
MOMENTO DA PAZ
A paz, sim a paz é o dom de Jesus (bis)
Entao diz Jesus: Meu Nome sera luz.
A paz, sim a paz é o dom de Jesus. (bis)
CÄNTICO DE COMUNHÃO
1 - Adéste fidéles, laéti triumphántes: * Veníte, veníte in Béthleem.
Nátum vidéte régem Angelórum: (bis)
Veníte adorémus, veníte adorémus, * veníte adorémus Dominum
2 - En grége relícto, húmiles ad cúnas, * vocáti pastores app óperant :
Et nos ovánti grádu festinémus,
(bis)
veníte adorémus, veníte adorémus, * veníte adorémus Dominum.
3 - É Deus soberano, da terra e do mar, * que feito menino, nos vem visitar.
Eis que é nascido, o Rei de esplendor .
(bis)
Prostrados adoremos, prostrados adoremos, * prostrados adoremos, Nosso Senhor.
4 - Oh! noite mais bela, que o mais belo dia, * ao mundo alumia o seu Salvador.
Eis que é nascido, o Rei de esplendor .
(bis)
Prostrados adoremos, prostrados adoremos, * prostrados adoremos, Nosso Senhor.
CÄNTICO DE AÇÃO DE GRAÇAS
1 - No céu uma estrela raiou em Belém. * Moveu-se o Amor e a Paz já nos vem !
Toda a terra contemplou esta luz divinal, * e o Verbo apareceu, cantemos : Natal !
Natal ! Natal ! Glória a Deus no céu!
Paz entre os homens, vitória de Deus ! ( bis )
2 - Adorar o Menino, acorrem os pastores, * os anjos nas alturas cantam seus louvores.
Céus e terra rejubilam em celeste harmonia, * Cantemos todos juntos, a nossa alegria.
CÂNTICO FINAL
1 - Na aldeia sofrida, o sino da vida celebra o louvor,
É o Deus pequenino que nasce menino, mistério de amor
Pastores tão pobres se tornam täo nobres na escolha de Deus
Pois reis, só de luta, não viram a gruta nem anjos do céu !
E bate o sino, feliz também * pois um menino salvar-nos vem !
Deus pequenino encheu Belém * do amor divino que o céu nos tem!
2 - Seguindo uma estrela, fiéis sem perdê-la, vêm magos também,
e trazem presentes, que dão tão contentes ao Deus de Belém.
Em torno da mesa, Natal é certeza de paz e de pão
e assim, sempre unidas, pulsar vão as vidas, num só coração !
( Final ) : E bate o sino, é Natal ! Amém !
AVISO COMUNITÁRIO
VOTOS DE FELIZ ANO NOVO DE 2023
Quero aproveitar este primeiro boletim dste ANO NOVO para desejar a todas as famílias
da nossa comunidade um feliz e abençoado 2023. Que o Deus recém nascido vos dê
todas as graças que mais desejais.
Desejo um santo Domingo e uma boa semana. Que o Senhor Cristo abençoe o
vosso Novo Ano de 2023.
Pe. Carlos José Santos Dias

