
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

ANO A  08.01.2017                                     

Epifania - REIS

Painel Azuleijos:  83, 978,00                                        
Um sincero agradecimento a todos aqueles que 
colaboraram e ajudaram !     
Obrigado                                                

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

Sb. 5 pm = Antonio M. Santos; Mario Castro; † Maria 

Cordeiro                                           Domingo    08 de  

Janeiro de 2017  :                                                          
10 am – Eucaristia

           Semana      09 a  15 de Jan. de  2017        

2f –  6  pm  = Marilia Castro;  Mario Castro, ; † Maria 
Cordeiro                                                                                   

3f  – 6pm = Ilidio Borges;   Acção de Graças a S. Gonçalo 
de Amarante

4f   - 8.30 am= Antonio M. Santos; Manuel Lopes Neves,Ps,
Ss, Familia

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9 pm    
6pm =     Leopoldina Santos; Emeria Cabral Dutra; Maria 
Ester Silva  

5f  -  6.pm   = Pais e Irmãos de Mário Castro; Carolina 
Alexandrino, Fam; † Toy Santos

6f . 6 pm= David Santos Vaz,Ps, irmãos; Acção de 
Graças a Na Sra de Fatima e Fam

Sábado   14 de Janeiro de 2017                                   
Sb. 9 am=    Não há Eucaristia                                    
Sb. 5.30 pm = Eduardo Amorim; Armindo, Maria Jose, 
Paulo; † Genoveva Barbosa

Domingo  15 de Janeiro  de 2017                                
1 0  am  =  Eucaristia 

                                                      
ANIV. de FALECIMENTO :   09 a 15  Jan. de 2017   :    
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai: † 1984 
Manuel Couto Carquez;†1988 Antonio Raposo; † 1991 
Fernando Manuel Arruda; † 1991 José Eduardo Tadeu; † 
1996 José de Abreu; † 1996 José Melo Lindo; † 1998 José do 
Couto Mota;† 2004 Ilidio Couto Borges;  † 2008 Maria Ester 
Silva; Rezaremos por Eles na Eucaristia das          10 am, no dia  
15.01.2017 

11 am = Missa

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.                      

As inscrições terminam esta semana.                             
O artista terá que criar o painel e enviá-lo para 
Kingston. A inauguração será feita com a presença do 
P. Rui Marto, Paroco da Paroquia de Fatima, por 

ocasião das festas da Nossa Padroeira 2017.  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.  

_______________________________________

Semana 23 a 27 de 
Janeiro 2017.

Actividades com Reformados                         
Almoço                                                              
Incrições                              
_____________________________________
Curso da Mensagem de Fatima :                   
3 noites                                                              
( Cada um participa com algo para ajudar a
viagem do Dr. Telmo Fernandes )  

Atenção à hora da Missa                 22 de 
Janeiro 2017                                          11am 
= Eucaristia                                  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 60, 1-6 Leitura do Livro de Isaias 
Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque 
chegou a tua luz e brilha sobre 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 e 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, trazendo ouro e incenso e 
proclamando as glórias do Senhor.   Palavra do 
Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 71: Virão 
adorar-Vos, Senhor,  todos os povos da terra, todos 
os povos da terra.  
1. 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.
2. 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.  
3. Os reis de Társis e das ilhas virão com 
presentes, / os reis da Arábia e de Sabá trarão suas 
ofertas. / Prostrar-se-ão diante dele todos os reis, / 
todos os povos o hão-de servir.

LEITURA II Ef 3, 2-3a.5-6  : Leitura da Epístola 
do apóstolo São Paulo aos Efésios 
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. 

EVANGELHO Mt 2, 1-12   Evangelho de Nosso 



Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
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 à presença de Herodes, 
regressaram à sua terra por outro caminho. 
Palavra da salvação. 

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

Nesta Semana de  09 a 05 de Jan. 2017 receberam o 
Batismo na nossa  Igreja ( our lady of Fatima ) :           

09. Celina Delia L. Freitas; 10. Tristan Jason 
Medeiros; Christopher Jordan Mediros; Paula 
Isabel dos Santos Pires; 13. Mikaila Christine de 
Sousa; Lucas Raposo Reis; 14. Diogo Gonçalo 
Moreira; 15. Anny Braga Almeida Brittany; 
Rezaremos por eles na  Eucaristia  Sunday: 10 am  

Leitores: Sab. 5.30 pm= Celeste Neves  Domingo
10am =       Victor Lincho  / Fernando Martins
FIRST READING (Isa. 60.1-6) A reading from the
book of the prophet Isaiah
ARISE, shine, for your light has come, and the glory
of the Lord has risen upon you!  For darkness shall
cover the earth, and thick darkness the peoples; but the
LORD will arise upon you, and his glory will appear
over you. Nations shall come to your light, and kings
to the brightness of your dawn. Lift up your eyes and
look  around;  they all  gather  together,  they  come to
you;  your  sons shall  come from far away,  and your
daughters shall be carried on their nurses’ arms. Then
you shall see and be radiant; your heart shall thrill and
rejoice,  because  the  abundance  of  the  sea  shall  be
brought to you, the wealth of the nations shall come to
you. A multitude of camels shall cover you, the young
camels  of  Midian  and  Ephah;  all  those  from Sheba
shall  come.  They shall  bring gold and frankincense,
and shall proclaim the praise of the  LORD.     —The
word of the Lord.     R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM :  Lord, every nation on
earth will adore you.
1.Give  the  king  your  justice,  O  God,/  And  your
righteousness  to  a  king’s  son./  May  he  judge  your
people  with  righteousness,/  And  your  poor  with
justice.  R.
2. In his days may righteousness flourish/ And peace
abound,  until  the  moon  is  no  more./  May  he  have
dominion from sea to sea,/ And from the River to the
ends of the earth.  R.
3. May the kings of Tarshish / and of the isles render
him tribute,/ May the kings of Sheba and Seba bring
gifts./ May all kings fall down before him,/All nations
give him service.  

 SECOND READING  (Eph. 3.2-3, 5-6):  A reading
from the letter  of Paul to the Ephesians
BROTHERS and  sisters:  Surely  you  have  already
heard of the commission of God’s grace that was given
me for you, and how the mystery was made known to
me by revelation.  In former generations this mystery
was  not  made  known to  humankind,  as  it  has  now

been revealed to his holy Apostles and Prophets by the
Spirit: that is, the Gentiles have become fellow heirs,
members of the same body, and sharers in the promise
in Christ Jesus through the Gospel.
—The word of the Lord. R. Thanks be to God. 

GOSPEL  (Mt. 2.1-12) :  A reading from the holy
gospel according to Matthew
IN the time of King Herod, after  Jesus was born in
Bethlehem of Judea, wise men from the East came to
Jerusalem, asking, “Where is the child who has been
born king of the Jews? For we observed his star at its
rising,  and  have  come  to  pay  him homage.”  When
King  Herod  heard  this,  he  was  frightened,  and  all
Jerusalem with him; and calling together all the chief
priests and scribes of the people, he inquired of them
where the Messiah was to be born. They told him, “In
Bethlehem of Judea; for so it has been written by the
prophet: ‘And you, Bethlehem, in the land of Judah,
are by no means least among the rulers of Judah; for
from you shall come a ruler who is to shepherd my
people  Israel.’”  Then  Herod  secretly  called  for  the
wise men and learned from them the exact time when
the  star  had  appeared.  Then  he  sent  them  to
Bethlehem, saying, “Go and search diligently for the
child; and when you have found him, bring me word
so that I may also go and pay him homage.” When
they had heard the king, they set out; and there, ahead
of them, went the star that they had seen at its rising,
until  it  stopped over  the place where the child  was.
When they saw that the star had stopped, they were
overwhelmed  with  joy.  On entering  the  house,  they
saw the child with Mary his mother;  and they knelt
down  and  paid  him  homage.  Then,  opening  their
treasure  chests,  they  offered  him  gifts  of  gold,
frankincense, and myrrh. And having been warned in a
dream not to return to Herod, they left for their own
country by another road.  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


	Painel de Azuleijos

