
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

+++++++++++++++++++++++++++++
++ANO C                      21.02.2016   -                        
2º Quaresma

Confissões ao longo da Quaresma sobretudo antes e
depois das Missas ( quintas-feiras, sextas- feiras e 
sábados  )                                                

ANIV. de FALECIMENTO :14 a 21 FEVEREIRO  
de 2016 :   

† 1984 Evangelina Correia              
                 

† 2000 Edola Oliveira Martins
                

† 2006 Maria Isaura de Sousa
  † 

2014 Maria da Conceição Melo
 rezaremos por 

Eles na Eucaristia das  10am,                            no dia 
21 .01.2016  

5.30 pm = 7º dia:     Genoveva Teixeira Barbosa,p. 
Filhos

Semana   de 21 a 28 de fevereiro  de  2016   
2f – 6. pm  =7o dia: Antonio Neves, Pais e irmãs, p. 
Celeste Neves                                                                              

3f  –  6pm = João Fragoso; Antonio Oliveira.                          

4f  -   6 pm =  Helena Viveiros, Domingos Almeida,  João R. 

Sousa;     Via-Sacra                                              5f – 
6pm  = Não há Eucaristia!      Ensaio de canticos          
6f  - 8.30am =   Helena Viveiros,;                   Adoração 
do SS.mo Sacramento 9 am até 9   pm                          
6pm =  Abilio Rodrigues, † Jose Cordeiro

Sábado   20 de Fevereiro de 2016                                  
8.30 am=  Gilberto Cabral, Genoveva Barbosa                 
Oração Laudes                                                                            

5.30 pm = Domingos Figueiredo, Ana Moniz, Maria Jose da 
Luz

Domingo 21  de  Fevereiro de 2016  :                           
10 am – Eucaristia:                                                         
ANIV. de FALECIMENTO : 22 a 28 FEVEREIRO   
de 2016 :                     
† 1984 Manuel Silvano Amorim

 † 
1987 José Valente Braga                                                
† 1998 José de Melo Arrúda

 † 1998 
José Maria Soares

                                 † 2001 João
da Silva Almeida Fragoso

                              † 
2004 Maria dos Anjos Melo                                           
† 2012 Maria Helena Sousa F. Viveiros                         
† 2015 Maria das Merces Sodre

  
rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 
28 .02.2016  

 

Obras:
A nossa obra vai avançando  e começamos a estar 
ansiosos para a podermos visitar e ter  uma ideia 
daquilo que estamos edificando.                                    
Sabemos que algumas pessoas da nossa comunidade 
se encontram desanimadas em relação ao futuro;          
os jovens não aparecem muito, e nesse sentido surge a 
pergunta: para que edificar, se os jovens não 
aderem?                                                                         
Sempre trabalhei com Jovens na minha vida: 
Seminário, Escolas e Paróquias, mas confesso que na 
nossa comunidade é o sitio  onde o pessimismo tenta 
mais  vencer.                                                                   
Mas a missão do sacerdote não é deixar-se vencer pelo
medo do futuro e desanimo.                    
Procurar novos caminhos, novos serviços, novas ideias
essa é a missão do sacerdote.                                O 
futuro a Deus pertence!                                                  
Espero que todos juntos encontremos um sentido para 
a nossa Igreja e Salão ou perdemos mesmo a fé?    Já 
pensei várias vezes fazer um inquérito a toda a 
comunidade. Mas como encontrar as pessoas?  Como 
acolher as diferentes ideias e opiniões?  Espero e rezo 
a Deus para que todos nos proximos tempos  
encontremos um sentido para o nosso ser comunidade.
Deus nos abençoe e ajude.                                             
P. Mtavares   

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.  

AGENDA :

Tempo Quaresmal:

10.02.2015 – Quarta feira de Cinzas-  Entrega da 
cruz Todas as Quartas - feiras, depois da Missa 

6pm :           Via-Sacra.                                       
Sextas- feiras Adoração do SS.mo Sacramento.        
13.03.2016 – Romaria a Hamilton – Estamos a 
organizar uma camioneta!                                           
18.03.2016 – Adoração do Santissimo Sacramento e
acolhimento dos Romeiros.  ( Todo o dia e noite )

                             
19.03.2016 – Romaria em kingston -  RAMOS  
20.03.2016 – Domingo de Ramos.                              

Confissões todas as semanas ( quintas, sextas e 
sabados)

24.03.2016 – Quinta – feira SANTA                            
7pm  Lava-pés                                                               
25.03.2016 -  Sexta –feira SANTA                               
3pm Adoração da Cruz                                                
26.03.2016 -  Sábado Santo                                          
10 pm – Lume novo, Ressurreição de Jesus Cristo!

http://www.fatimakingston.com/


27.03.2016 – PASCOA                                                  
10 am- Eucaristia                                                         
Benção das Casas; visita pascaL

Somos Chamados com o papa Francisco, a
passar a porta Santa!

LEITURA I – Gen 15,5-12.17-18: Leitura do Livro 
do Génesis

Naqueles dias, Deus levou Abrão para fora de casa e 
disse-lhe: «Olha para o céu e conta as estrelas, se as 
puderes contar». E acrescentou: «Assim será a tua 
descendência». Abrão acreditou no Senhor, o que lhe 
foi atribuído em conta de justiça. Disse-lhe Deus: «Eu 
sou o Senhor que te mandou sair de Ur dos caldeus, 
para te dar a posse desta terra». Abrão perguntou: 
«Senhor, meu Deus, como saberei que a vou possuir?»
O Senhor respondeu-lhe: «Toma uma vitela de três 
anos, uma cabra de três anos e um carneiro de três 
anos, uma rola e um pombinho». Abrão foi buscar 
todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada 
metade em frente da outra metade; mas não cortou as 
aves. Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas 
Abrão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de 
Abrão um sono profundo, enquanto o assaltava um 
grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e 
caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote 
de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse dia,
o Senhor estabeleceu com Abrão uma aliança, 
dizendo: «Aos teus descendentes darei esta terra, 
desde o rio do Egipto até ao grande rio 
Eufrates».Palavra do Senhor

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 26 (27): O 
Senhor é a minha luz e a minha salvação.

1.O Senhor é minha luz e salvação:/ a quem hei-de 
temer?/ O Senhor é protector da minha vida:/de quem 
hei-de ter medo? 2.Ouvi, Senhor, a voz da minha 
súplica,/ tende compaixão de mim e atendei-me./Diz-
me o coração: «Procurai a sua face»./A vossa face, 
Senhor, eu procuro.                                                 
2.Não escondais de mim o vosso rosto,/ nem afasteis 
com ira o vosso servo./ Não me rejeiteis nem 
abandoneis,/ meu Deus e meu Salvador.

LEITURA II – Filip 3,17-4,1: Leitura da Epístola 
do apóstolo São Paulo aos Filipenses                          
Irmãos: Sede meus imitadores e ponde os olhos 
naqueles que procedem segundo o modelo que tendes 
em nós.   Porque há muitos,  de quem tenho falado 
várias vezes  e agora falo a chorar, que procedem 
como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a 
perdição: têm por deus o ventre, orgulham-se da sua 
vergonha e só apreciam as coisas terrenas. Mas a nossa
pátria está nos Céus, donde esperamos, como 

Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o 
nosso corpo miserável, para o tornar semelhante ao 
seu corpo glorioso, pelo poder que Ele tem  de sujeitar 
a Si todo o universo. Portanto, meus amados e 
queridos irmãos, minha alegria e minha coroa, 
permanecei firmes no Senhor.Palavra do Senhor

EVANGELHO – Lc 9,28b-36: Evangelho de Nosso 
senhor Jesus Cristo segundo São Lucas                     
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e 
Tiago e subiu ao monte, para orar. Enquanto orava, 
alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes 
ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens 
falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, tendo 
aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia
consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros 
estavam a cair de sono; mas, despertando, viram a 
glória de Jesus e os dois homens que estavam com Ele.
Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: 
«Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos três 
tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para 
Elias». Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim
falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua 
sombra; e eles ficaram cheios de medo, ao entrarem na
nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é o 
meu Filho, o meu Eleito: escutai-O». Quando a voz se 
fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos 
guardaram silêncio e, naqueles dias, a ninguém 
contaram nada do que tinham visto..Palavra da 
Salvação

_

____________________________________________
_

ANIVERSARIOS DE BATISMO:     @ Nesta 
Semana : de  22 a 28  de Fev. ;   receberam o 
Batismo na nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ):  
22. Fátima Isabel linhares Faria;  23. Christopher 
Bulhão; Kevin James Oliveira; megan Nicole sly; 
24. Joseph Gordon; Tiffany Melissa Vieira; 27. 



Sara Maria de Jesus Lopes; 28. Eduardo Manuel 
Tavares Carreiro; 28. Alyssa Karli Russell Faria; 
28. Claudio Miguel Godinho; Eucaristia  Sunday:   
10 am  - 28. 02.2016 +++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++   

Leitores – Domingo  27  e  28   de  Fevereiro 2016 :  
Sáb.  5.30  pm=  Rosa Macedo                  
Dom. 10 am  =   Victor Lincho/  Germana Freitas 

FIRST READING (Gen. 15.5-12, 17-18): A reading 
from the book of Genesis.

THE Lord said to Abram: “Look toward heaven and 
count the stars, if you are able to count them.” Then he
said to him, “So shall your descendants be.” And he 
believed the Lord; and the Lord reckoned it to him as 
righteousness. Then the Lord said to Abram, “I am the 
Lord who brought you from Ur of the Chaldeans, to 
give you this land to possess.” But Abram said, “O 
Lord God, how am I to know that I shall possess it?” 
The Lord said to him, “Bring me a heifer tree three 
years old, a female goat three years old, a ram three 
years old, a turtledove, and a young pigeon.” Abram 
brought the Lord all these and cut them in two, laying 
each half over against the other; but he did not cut the 
birds in two. And when birds of prey came down on 
the carcasses, Abram drove them away. As the sun was
going down, a deep sleep fell upon Abram, and a deep 
and terrifying darkness descended upon him. When the
sun had gone down and it was dark, a smoking fire pot
and a flaming torch passes between these pieces. On 
that day the Lord made a covenant with Abram, 
saying, “To your descendants I give this land, from the
river of Egypt to the great river, the river 
Euphrates.”—The word of the Lord. R. Thanks be to 
God.

RESPONSORIAL PSALM:  The Lord is my light 
and my salvation.  

1.The Lord is my light and my salvation;/ whom 
should I fear?/ The Lord is the stronghold of my life;/ 
of whom shall I be afraid?   R.

                                2.Hear, O Lord, 
when I cry aloud;/ be gracious to me, and answer me./ 
“Come,” my heart says, “seek his face!/ Your face, 
Lord, do I seek.   R.      
3.Do not hide your face from me./ do not turn your 
servant away in anger,/ you who have been my help.    

Do not cast me not off, do not forsake me,                    
O God of my salvation!    R.                                          

SECOND READING (Phil. 3.17-4.1): A reading 
from the first Letter of Saint Paul to the  
Philippians.

BROTHERS and sisters, join in imitating me, and 
observe those who live according to the example you 
have in us. For many live as enemies of the Cross of 
Christ; I have often told you of them, and now I tell 
you even with tears. Their end is destruction; their god
is the belly; and their glory is in their shame; their 
minds are set on earthly things. But our citizenship is 
in heaven, and it is from there that we are expecting a 
Saviour, the Lord Jesus Christ. He will transform the 
body of our humiliation that it may be conformed to 
the body of his glory, by the power that also enables 
him to make all things subject to himself. Therefore, 
my brothers and sisters, whom I love and long for, my 
joy and crown, stand firm, my beloved, in the Lord in 
this way. —The word of the Lord. R. Thanks be to 
God.

GOSPEL (Lk. 9.28–36): A reading from the holy 
Gospel according to Luke.

JESUS took with him Peter and John and James, and 
went up on the mountain to pray. And while he was 
praying, the appearance of this face changed, and his 
clothes became dazzling white. Suddenly they say two
men, Moses and Elijah, talking to Jesus. They 
appeared in glory and were speaking of his exodus, 
which he was about to accomplish at Jerusalem. Now 
Peter and his companions were weighed down with 
sleep; but since they had stayed awake, they saw his 
glory and the two men who stood with him. Just as 
they were leaving him, Peter said to Jesus, “Master, it 
is good for us to be here; let us make three dwellings, 
one for you, one for Moses, and one for Elijah,” but 
Peter did not know what he said. While he was saying 
this, a cloud came and overshadowed them; and they 
were terrified as they entered the cloud. Then from the
cloud came a voice that said, “This is my Son, my 
Chosen; listen to him!” When the voice had spoken, 
Jesus was found along. And the disciples kept silent 
and in those days told no one any of the things they 
had seen.  —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 power of 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 God 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 the life everlasting. Amen


