
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

Telefone: 1 315 370 1356 ( sacerdote).  
www.fatimakingston.com          

ANO A  25.12.2016                                      NATAL

Painel Azuleijos:   79, 928,00                                       
Um sincero agradecimento a todos aqueles que 
colaboraram e ajudaram !     Obrigado                 

ANIV. de FALECIMENTO :    19 a 25  de  Dez.   de 
2016   :                       Nesta semana faz anos que partiram para

a casa do Pai:  † 1968 Manuel do Couto Mota; †  1982 
Manuel da costa;† 1987 Vicente Matias ; † 1993 
José da Costa; † 1998 Manuel Silva Amorim; † 1998
Daniel Carreiro Veloso; † 2000 Manuel Raposo; † 
2004 Alvaro Marques Oliveira; † 2006 Adelino Lopes
Cardoso †  2008 Maria gilberta Raposo; † 2010 
Gilda Maria Cordeiro; †2010 Maria Conceição 
Santos Cabral; †2012 João Luis Couto; Rezaremos por 
Eles na Eucaristia das                                   11 am, no dia  
25.12.2016  

Sb. 11  pm = Missa do Galo                             
( neste dia faleceram:    † 1982 Manuel da Costa;        
†1998 Daniel Carreiro Veloso; † 2000 Manuel Raposo;     dia 
25 † 1968 Manuel do Couto Mota )                                            

Domingo    25 de  Dezembro de 2016  :                      
11 am – Eucaristia –Festa de Natal 

           Semana      19 a 25 de Dez. de  2016         

2f –  6  pm  = Não há Eucaristia                                  
3f  – 6pm = Paulo Valente; Fatima Cordeiro; † 
Genoveva Barbosa

4f   - 8.30 am= Pais,Ss, Fam.p, Alberto Ferreira; 
Domingos Almeida, Ps, Ss, Familia

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9 pm    
6pm =     Não há Eucaristia

5f  -  6.pm   = Padre Sebastião Rendeiro; Antonio Maria 
santos; † Maria Cordeiro

6f . 6 pm= José Branco Junior ; Eddison & Wade 
Wagar ; † Tony Santos

Sábado   31 de  Dezembro de 2016                              
Sb. 9 am=    Não há Eucaristia                                    
Sb. 5 pm = Manuel Gonçalves Aguiar; Francisco 
Rodrigues da silva; Gilberto Cabral

Passagem de Ano

Domingo  01 de Janeiro  de 2016                                

1 1  am  =  Eucaristia                     
                         ANIV. de FALECIMENTO :    

26 de  Dez.  A 01 Jan. de 2017   :                       Nesta 
semana faz anos que partiram para a casa do Pai:  † 1981 Manuel

Vieira;  † 1986 João Rita Vieira; † 1989 Maria Delzira 
Vieira; † 1991 Serafim Melo Constantino;  † 1999 
Agostinho Lindo;       Rezaremos por Eles na Eucaristia das 
11 am, no dia  01.01.2017 

Atenção:                                     
Próximo Domingo :         
11am –Eucaristia

Mensagem universal:           

Papa Francisco pede a 

católicos que cultivem a 

justiça .                                 
Ele falou ainda em sobriedade em sociedade

‘embriagada pelo consumo’.                           

Papa também pediu ao  católicos que parem

de sentir ‘medo e temor’.             

“ Numa sociedade frequentemente embriagada pelo 
consumo e os                                                                 
prazeres,    de abundância e luxo, de aparência e 
narcisismo, Ele nos chama                                           
a ter um   comportamento sóbrio, simples, 
equilibrado, linear, capaz de                                         
entender e viver  o que é realmente importante”,        
disse o papa Francisco.

O papa Francisco falou sobre                                         
um dos grandes males                                                    
da sociedade moderna: 

a indiferença.

POBREZA DO PRESÉPIO

Dos Céus à Terra desce a mor Beleza,
Une-se à nossa carne e fá-la nobre; 
E sendo a humanidade dantes pobre,
Hoje subida fica à mor alteza.
Busca o Senhor mais rico a mor pobreza;
Que ao mundo o seu amor descobre,
De palhas vis o corpo tenro cobre
E por elas o mesmo céu despreza.
Como? Deus em pobreza à terra desce?
O que é mais pobre tanto lhe contenta, 
Que este somente rico lhe parece. 
Pobreza este Presépio representa;
Mas tanto por ser pobre já merece,
Que mais o é, mais lhe contenta.

http://www.fatimakingston.com/


( escrito por Luís Vaz de Camões)

Painel de Azuleijos 
Com o painel de azuleijos a construir para o 
aniversário das aparições de Nossa Senhora em 
Fatima:  o Centenário, os 100 anos , será um marco 
muito importante da nossa Comunidade.

Obrigado a todas as Familias que tem contribuido para
as obras - painel. 

Gostariamos muito de ver no painel, o nome de todas 
as Familias dos portugueses residentes em Kingston. 
Mesmo aquelas que já faleceram e não tem familia em 
Kingston. A comunidade terá muito gosto em assumir 
esse encargo. 

Gostariamos que fosse um sinal da nossa UNIDADE.  
Não desejamos perder esta oportunidade.                      

Ajudem-nos a espalhar a mensagem.

Todos são bem vindos.... somos convidados, todas as 

Familias, a olharem para o futuro. A comunidade 

tem tantos aspectos positivos de que nos 
devemos orgulhar.  Obrigado 

Contacte:                  

Antonio Matias, Antonio Cordeiro, Antonio 
Mendes, Antonio Pereira, Antonio Martins,      
Eusebio Massa, Fernando Martins,                            
João Mauricio, João Bastos, José Raposo,                 
Manuel Freitas, Mike Borges

CREDO
Creio em um só Deus Pai todo-poderoso, criador do
céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis.

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho 
Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os
séculos; Deus de Deus, Luz da Luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram
feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, 
desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, 
no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também 
por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu 
e foi sepultado.                                                              
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,
e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. 
E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim.

Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e 
procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é 
adorado e glorificado: Ele falou pelos profetas.

Creio na Igreja, una, santa, católica e apóstolica. 
Professo um só batismo para a remissão dos 
pecados.  E espero a ressurreição dos mortos e vida 
do mundo que há de vir.  Amém.  

                                                  Eucaristia no 
próximo  domingo:

Passagem de ano :  31.Dec.2016

5. pm – Eucaristia                        11 am
– Dia de Ano Novo : Nossa Senhora Mãe de 
Deus! 

 Feliz   Natal
AS NOSSAS ILHAS: AÇORES E 
MADEIRA 

Mudança da data :                        final de 
Junho 2017

Dia 1 - : Toronto / Ponta Delgada ( Açores )

Dia 2 - : Ponta Delgada / Horta

Dia 3 - : Horta / Pico / Horta

Dia 4 -: Horta / Terceira

Dia 5 – r: Terceira / Praia da Vitória / Terceira

Dia 6 -: Terceira / Ponta Delgada / Funchal / 
Eira do Serrado e Monte / Funchal
Dia 7 – : Funchal / Porto Moniz / Funchal

Dia 8 – : Funchal / Santana / Funchal
Dia 9 – : Funchal / Ponta Delgada
.
Dia 10 – : Ponta Delgada / Lagoa do Fogo e 
das Furnas / Parque Terra Nostra / Ponta 
Delgada

Dia 11 –: Ponta Delgada / Lagoa das Sete 
Cidades / Estufas dos Ananases / Ponta 
Delgada

Dia 12 –: Ponta Delgada / Toronto

 2300,00 – Euros

 LEITURA I –  Is 52, 7-10   Leitura do Livro de 
Isaías                                                                              
Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro
que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a
salvação e diz a Sião: «O teu Deus é Rei». Eis o grito 
das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas 
soltam brados de alegria, porque vêem com os 
próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei 
todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, 
porque o Senhor consola o seu povo, resgata 
Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à 
vista de todas as nações e todos os confins da terra 
verão a salvação do nosso Deus. 
Palavra do Senhor     

Salmo Responsorial : ( 97 ) Eu canto para sempre a 
bondade do Senhor. ( bis )                                           
1.Cantai ao Senhor um cântico novo / pelas maravilhas
que Ele operou. / A sua mão e o seu santo braço / Lhe 
deram a vitória.                   
2. O Senhor deu a conhecer a salvação, / revelou aos 
olhos das nações a sua justiça. / Recordou-Se da sua 
bondade e fidelidade / em favor da casa de Israel.         
3. Os confins da terra puderam ver / a salvação do 
nosso Deus. / Aclamai o Senhor, terra inteira, /exultai 
de alegria e cantai.                                  

LEITURA II Hebr 1, 1-6:  Leitura da Epístola aos  
Hebreus 
Muitas vezes e de muitos modos falou Deus 
antigamente aos nossos pais, pelos Profetas. Nestes 
dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a 
quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual 
também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da 
sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta 
com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a 
purificação dos pecados, sentou-Se à direita da 
Majestade no alto dos Céus e ficou tanto acima dos 
Anjos quanto mais sublime que o deles é o nome que 
recebeu em herança. A qual dos Anjos, com efeito, 
disse Deus alguma vez: «Tu és meu Filho, Eu hoje Te 



gerei»? E ainda: «Eu serei para Ele um Pai e Ele será 
para Mim um Filho»? E de novo, quando introduziu 
no mundo o seu Primogénito, disse: «Adorem-n’O 
todos os Anjos de Deus».  Palavra do Senhor.                  

EVANGELHO – Jo 1, 1-18:  Evangelho de Nosso 
Senhor Jesus Cristo segundo São João 

No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e 
o Verbo era Deus. No princípio, Ele estava com Deus. 
Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele nada foi feito. 
N’Ele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A 
luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam. 
Apareceu um homem enviado por Deus, chamado 
João. Veio como testemunha, para dar testemunho da 
luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. 
Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz.
O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, 
ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo, 
que foi feito por Ele, não O conheceu. Veio para o que 
era seu e os seus não O receberam. Mas àqueles que O
receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o 
poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não 
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se 
carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, 
glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, 
cheio de graça e de verdade. João dá testemunho 
d’Ele, exclamando: «É deste que eu dizia: ‘O que vem 
depois de mim passou à minha frente, porque existia 
antes de mim’». Na verdade, foi da sua plenitude que 
todos nós recebemos graça sobre graça. Porque, se a 
Lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade 
vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus, nunca 
ninguém O viu. O Filho Unigénito, que está no seio do
Pai, é que O deu a conhecer.    Palavra da salvação.

****         ANIVERSARIOS DE BATISMO:   ****  
*****  

Nesta Semana de 26 de dezembro a 01 de Jan. 2017 
receberam o Batismo na nossa  Igreja ( our lady of 
Fatima ) :                                                                        
27. Wyatt Angelo Harris 31. Nancy Medeiros 
Ferreira; Nathan Donovau Revall; Resaremos por 
eles na  Eucaristia  Sunday: 11 am  
FIRST READING:  (Isaiah 52.7-10 )
A reading from the book of the Prophet Isaiah.
How beautiful upon the mountains are the feet of the
messenger  who  announces  peace,  who  brings  good
news,  who  announces  salvation,  who  says  to  Zion,
“Your God reigns.” 
Listen!  Your watchman lift  up their  voices,  together
they sing for joy; for in plain sight they see the return
of the LORD to Zion. 
Break  forth  together  into  singing,  you  ruins  of
Jerusalem; for the LORD has comforted his people, he
has redeemed Jerusalem.  The LORD has bared his holy
arm before the eyes of all the nations; and all the ends
of the earth shall see the salvation of our God.
—The word of the Lord.   R. Thanks be to God.

RESPONORIAL PSALM (98)
All the ends of the earth have seen the victory of 

ourGod.
1.O sing to the LORD a new song, for he has done 
marvelous things. /His right hand and his holy arm 
have brought him victory.  
2.The LORD has made known his victory; /he has 
revealed his vindication in the sight of the nations./He 
has remembered his steadfast love and faithfulness to 
the house of Israel.
3.All the ends of the earth have seen the victory of our 

God./ Make a joyful noise to the LORD, all the earth; 
break forth into joyous song and sing praises.  

SECOND READING:  (Heb. 1.1-6)  A reading from
the Letters to the Hebrews
Long ago God spoke to  our  ancestors  in  many and
various ways by the prophets, 2but in these last days he
has spoken to us by the Son, whom he appointed heir
of all things, through whom he also created the ages. 
     He is the reflection of God’s glory and the exact
imprint of God’s very being, and he sustains all things
by his powerful word. When he had made purification
for sins, he sat down at the right hand of the Majesty
on high, 4having become as much superior to angels as
the name he has inherited is more excellent than theirs.
     For to which of the angels did God ever say, “You
are my Son; today I have begotten you”? Or again, “I
will  be  his  Father,  and  he  will  be  my  Son”?  6And
again, when he brings the firstborn into the world, he
says, “Let all God’s angels worship him.”—The word
of the Lord   R. Thanks be to God.

GOSPEL:  (Jn. 1.1-18)  A reading from the Holy 
Gospel according to John.
In the beginning was the Word, and the Word was with
God, and the Word was God. He was in the beginning
with God. All things came into being through him, and
without him not one thing came into being. What has
come into being 4in him was life, and the life was the
light  of  the  human  race.  The  light  shines  in  the
darkness, and the darkness did not overcome it. 
 There was a man sent from God, whose name was
John. He came as a witness to testify to the light, so
that all might believe through him. He himself was not
the light, but he came to testify to the light. The true
light, which enlightens everyone, was coming into the
world. He was in the world, and the world came into
being through him; yet the world did not know him.
He came to what was his own, and his own people did
not  accept  him.  But  to  all  who  received  him,  who
believed  in  his  name,  he  gave  power  to  become
children of God, who were born, not of blood or of the
will of the flesh or of the will of man, but of God. And
the Word became flesh and lived among us, and we
have  seen  his  glory,  the  glory as  of  a  father’s  only
begotten son, full of grace and truth. 
John testified to him and cried out, “This was he of
whom I said, ‘He who comes after me ranks ahead of
me because he was before me.’”) From his fullness we
have all received, grace upon grace.  17The law indeed
was  given  through  Moses;  grace  and  truth  came
through Jesus Christ. No one has ever seen God. It is

God  the  only-begotten  Son,  who  is  close  to  the
Father’s heart, who has made him known. 
—The Gospel of the Lord   R. Praise to you, Lord
Jesus  Christ.

                                                                                        
APOSTLE'S CREED:                                                 
I believe in God, the Father almighty, creator of 
heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son,
our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, 
born of the Virgin Mary, suffered under Pontius 
Pilate, was crucified, died, and was buried. He 
descended into hell; on the third day he rose again 
from the dead; He ascended into heaven, and is 
seated at the right hand of the Father almighty; 
from there He will come to judge the living and the 
dead.                                                             I believe 
in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the 
communion of saints, the forgiveness of sins, the 
resurrection of the body, and life everlasting. Amen
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