
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

ANO A    01.01.2017                                      NATAL

Painel Azuleijos:   83, 078,00 
Festa de Natal:  2,415.00                                              
Um sincero agradecimento a todos aqueles que 
colaboraram e ajudaram !     
Obrigado                                                      

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

Sb. 5 pm = Manuel Gonçalves Aguiar,p. Ines e João; 
Francisco Rodrigues da silva,p. Aldina Raposo; Gilberto 

Cabral,p. Esposa Domingo    01 de  Janeiro de 2017  :     
11 am – Eucaristia –  Ano Novo

           Semana      01 a  08 de Jan. de  2017            

2f –  6  pm  = Não há Eucaristia                                         
3f  – 6pm =  Não há Eucaristia 

4f   - 8.30 am= Não há Eucaristia 

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9 pm        
6pm =     Maria dos Anjos Moniz e Marido; José Branco 
JUnior; † Genoveva Barbosa

5f  -  6.pm   = Antonio Maria santos; Almas do Purgatorio; 
Maria Vitorina de Canhas

6f . 6 pm= Francisco Botelho de Melo ,p.Maria do Ceu 
Cordeiro ( faleceu S. Miguel )

Sábado   07 de Janeiro de 2017                                        
Sb. 9 am=    Não há Eucaristia                                           
Sb. 5 pm = Antonio M. Santos; Mario Castro; † Maria 
Cordeiro

Domingo  08 de Janeiro  de 2017                                     
1 0  am  =  Eucaristia 

                                                        
ANIV. de FALECIMENTO :   02 a 08  Jan. de 2017   :                
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai: 
Victoriano Ponte ; † 1990 Messias de Melo Rebelo; † 2001 
Conceição da Silva; † 2003 Angelina Ponte; † 2005 Mariano 
Amaral Pascoal; † 2010 João Soares do Rego; † 2011 Deolinda 
Cordeiro; Rezaremos por Eles na Eucaristia das          10 am, no 
dia  08.01.2017 

Alenção: Registo dos aniversários de 
Falecimento. Marcação de Missas - 2017

construamos a paz no mundo com a revolução 
da não-violência

Violência em pedaços

Na Mensagem, o Pontífice recorda que esta tradição 
foi inaugurada pelo Beato Paulo VI 50 anos atrás, 
dirigindo-se a todos os povos e não só aos católicos. 
Para Francisco, não é fácil saber se o mundo de hoje 
seja mais ou menos violento que o de ontem. “Seja 
como for, esta violência que se exerce 'aos pedaços', 
de maneiras diferentes e a variados níveis, provoca 
enormes sofrimentos de que estamos bem cientes: 
guerras em diferentes países e continentes; 
terrorismo, criminalidade e ataques armados 
imprevisíveis; os abusos sofridos pelos migrantes e as 
vítimas de tráfico humano; a devastação ambiental.”

Na melhor das hipóteses – escreve o Papa –, 
responder à violência com a violência leva a 
migrações forçadas e a atrozes sofrimentos. No pior 
dos casos, pode levar à morte física e espiritual. 
“Hoje, ser verdadeiro discípulo de Jesus significa 
aderir também à sua proposta de não-violência”, 
defende o Pontífice. Isso não significa rendição, 
negligência e passividade. Pelo contrário, quando 
sabem resistir à tentação da vingança, as vítimas da 
violência podem ser os protagonistas mais críveis de 
processos não-violentos de construção da paz.

Papa Francisco

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

http://www.fatimakingston.com/


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.  

                                                  

Feliz ** * ** 
Ano  *  *  *
Novo  *  * *
2017 * * * * *

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 Num 6, 22-27    Leitura do Livro dos Números 
O Senhor disse a Moisés: «Fala a Aarão e aos seus filhos e
diz-lhes: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: ‘O
Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar 
sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para
ti os seus olhos e te conceda a paz’. Assim invocarão o 
meu nome sobre os filhos de Israel e Eu os abençoarei». 
Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 66  : Deus tenha 
compaixão de nós   /Ele nos dê a sua bênção.  Deus tenha
compaixão de nós   
1.Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção, 
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. /Na terra se 
conhecerão os seus caminhos / e entre os povos a sua 
salvação.  
2.Alegrem-se e exultem as nações, / porque julgais os 
povos com justiça / e governais as nações sobre a terra. 
3. Os povos Vos louvem, ó Deus, / todos os povos Vos 
louvem. / Deus nos dê a sua bênção / e chegue o seu 
temor aos confins da terra.  

LEITURA II Gal 4, 4-7 ; Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Gálatas 
Irmãos: Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus 
enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à Lei,
para resgatar os que estavam sujeitos à Lei e nos tornar 
seus filhos adoptivos. E porque sois filhos, Deus enviou 
aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: 
«Abá! Pai!». Assim, já não és escravo, mas filho. E, se és 
filho, também és herdeiro, por graça de Deus. 
Palavra do Senhor. 

EVANGELHO Lc 2, 16-21 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 
Lucas 
Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente
para Belém e encontraram Maria, José e o Menino 
deitado na manjedoura. Quando O viram, começaram a 
contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele 
Menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os 
pastores diziam. Maria conservava todos estes 
acontecimentos, meditando-os em seu coração. Os 
pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por 

tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido 
anunciado. Quando se completaram os oito dias para o 
Menino ser circuncidado, deram-Lhe o nome de Jesus, 
indicado pelo Anjo, antes de ter sido concebido no seio 
materno.    Palavra da salvação.

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

Nesta Semana de  01 a 08 de Jan. 2017 receberam o 
Batismo na nossa  Igreja ( our lady of Fatima ) :             
01. Christopher George Carvalho; Jennifer Maria 
Oliveira; 02. Paulo Jorge Santos Godinho;05. Danielle
Anita Cecile Carquez. Resaremos por eles na  
Eucaristia  Sunday: 10 am  

Leitores: Sab. 5.30 pm= Natalia Evaristo  Domingo
10am =       Elizabeth Lopes / Rosalina Rolo

Registo de Missas:

Estamos a programar o calendário das 
celebrações das Missas de 2017.                           

Será tão bom que todas as Familias da nossa 
Comunidade, neste ano de 2017, ano do 
centenário das aparições em Fátima, celebrem 
em Familia o aniversário da morte dos seus 
entes queridos. Talves um desejo para este 



centenário das aparições.  Tanta gente que não 
tem um Domingo ao longo do ano para o 
Senhor; Deus queira que a memoria dos nossos 
Defuntos nos congregue. PMtavares

FIRST READING (Num. 6.22-27) 
A reading from the book of Numbers
 THE Lord  spoke to Moses:  Speak to Aaron and his sons,
saying, Thus you shall bless the children of Israel: You shall
say to them,   “’The LORD bless you and keep you; the LORD

make his face to shine upon you, and be gracious to you;
the  LORD lift up his countenance upon you, and give you
peace.   “So they shall  put  my name on  the  children of
Israel, and I will bless them.”    —The word of the Lord.  R.
Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM 66
May God, be gracious to us and bless us.
1.May God be gracious to us and bless us/ And make his
face to shine upon us/ That your way may be known upon
earth,
Your saving power among all nations.  
2.Let the nations be glad and sing for joy,/ For you judge
the  peoples  with  equity/  And  guide  the  nations  upon
earth.
Let  the peoples  praise  you,  O God;/Let  all  t  he  peoples
praise you.  
3.The earth has yielded its  increase;/ God,  our  God, has
blessed us./  May God continue to bless  us;/  Let  all  the
ends of the earth revere him.  

SECOND READING  (Gal. 4.4-7)
A reading from the letter of Paul to the Galatians

Brothers and sisters:  When  the fullness of time had come,
God sent his Son, born of a woman, born under the law, in
order to redeem those who were under the law, so that we
might receive adoption to sonship. 
And because you are sons and daughters, God has sent the
Spirit of his Son into our hearts, crying, “Abba! Father!” So
you are no longer a slave but son, and if son than also heir,
through God.  —The word of the Lord.  R. Thanks be to
God.

GOSPEL  (Lk. 2.16-21)
A reading from the holy gospel according to Luke

The shepherds went with haste to Bethlehem and found
Mary and Joseph, and the child lying in the manger.  When
they saw this, they made known  what had been told to
them about this child; and all who heard it were amazed at

what the shepherds told them.
But Mary treasured all these words and pondered them in
her heart. 
The shepherds returned, glorifying and praising God for all
they had heard and seen, as it had been told them. 
After eight days had passed, it was time to circumcise the
child; and he was called Jesus, the name given by the angel
before he was conceived in the womb.  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   
                                                                                                       

O Santo Padre criticou que "São Francisco é associado 
por muitos à paz, e é justo, mas poucos seguem em 

profundidade.                                                                       
Qual é a paz que Francisco acolheu e viveu e nos 
transmite?                                                                  
Aquela de Cristo, passada através do amor maior, 
aquela da Cruz.                                                                     
É a paz que Jesus Ressuscitado deu aos discípulos 
quando apareceu em meio a eles".
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